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EDIÇÃO 37ª EDIÇÃO
Na semana de 6 a 10 de junho, Cáceres se transforma na capital nacional da pesca e atrai quem gosta deste esporte e das belezas naturais do Pantanal matogrossense

Taques garante apoio do governo
ao Festival Internacional de Pesca
Foto: Arquivo

O Festival Internacional da Pesca Esportiva de Cáceres,
tradicional Fipe, que será realizado entre os dias 6 e 10 de junho, terá
apoio do Governo do Estado. A garantia foi dada durante reunião
realizada no Palácio Paiaguás esta semana com o governador Pedro
Taques. Uma novidade desta edição, será a pescaria para pessoas
com necessidades especiais. Página 03

FREIO PUXADO

Começa operação Semana
Santa da PRF nas rodovias
Foto: Arquivo

FIPe será especial neste ano dos 240 anos de Cáceres

PAIXÃO/PÁSCOA

PRF estará atenta aos abusos durante o feriadão

Ovos de chocolate e peixes
aquecem vendas em Cáceres

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Semana
Santa nesta quinta-feira (29) com reforço do policiamento em todo o
Brasil. As atividades começam às 0h da quinta-feira e vão até às
23h59 do domingo (1). Nesse período, a PRF em Mato Grosso terá
refoço concentrado com o reforço do efetivo operacional e
administrativo nas BR-364, BR-070, BR-174, BR-158 e BR-163.
Página 05

Foto: JCC

Não existe crise
quando se é para
reverenciar a paixão e a
ressurreição do filho de
Deus e nesta semana, a
tradição dos ovos de páscoa
e da ceia cristã com peixes,
aqueceu as vendas no
comercio de Cáceres.
Preços acessíveis e opções
de escolha, (exemplo, Juba
e Americanas) levaram os
consumidores às compras
mais cedo. Para os
retardatários, o final de
semana promete.
Página 03

No Juba (centro) restam poucos ovos, mas sobra peixe

POSSE DE NOMEADOS

Educação deve substituir
16 mil professores na rede
Página 05
REMISSÃO DE PENA

Fórum de Cáceres aproveita
mão de obra de reeducandos

VIOLENTOU MENINAS

Página 03

Estuprador dança ao ligar
para a vitima na delegacia Pipoco dos infernos derruba
CHUMBO GOIANO

Foto: Ilustrativa

A Delegacia Especializada de Defesa da
Mulher, da Criança e do Idoso de Cáceres prendeu
Mariano Alves dos Santos, 65, acusado de estupro de
vulnerável contra três irmãs de 14, 11 e 7 anos e
agora, a polícia apura se existe a conivência da mãe
das menores nos crimes. O tarado ligou para uma
vítima de 14 anos quando ela prestava queixa no
Cisc, pista que o levou pra trás das grades. Página 03

três ladrões de banco de MT
Página 06

Os maníacos se aproveitam de meninas indefesas
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Rodou...Viários, Fechou?
Pois bem, amigos, pobre não é
cachimbo, mas só leva fumo mesmo, não é
papel higiênico, mas quando consegue sair
do rolo é para entrar na Mer..cadoria que, féde, mais que bufa de gambá e os grandes só
buscam complicar ainda mais a sofrencia do
assalariado, que a continuar a novela da
rodoviária central de Cáceres, tá na roça. E
bota roça nisso, pois sem exagero algum, se
bater o Bad End desta novelinha do
terminal, quem vai ficar em estado terminal,
vai ser o Pobre, que, ou esfola o roskof no pé
dois até a BR pra embarcar no busão, ou
morre nos R$ 30,00 ou R$ 40,00 (bandeira
2) de taxi.
Desde há muito tempo, se o parente
do Seu Zé ou da Dona Maria chega de
viagem interestadual, a facada já vem
furando o buraco do pano da calça ou blusa
na corrida do taxi. E não adianta correr, do
centro até a José Palmiro, porque além da
Horizonte, Marlon Brando só existe em
filme de Hollywood e você pode dançar o
Último Tango, não em Paris, claro, mas na
moita, assaltado.
Trocando em miúdos, trocadilhos a
parte, na rodoviária da Cidade Nova,
realmente, uma Nova Cidade, o mato no
cume cresce e naquela distancia, mais
parecendo currutela do velho México, se a
carona do passageiro que apeou em Cáceres
atrasa, ele não pensa duas vezes. Não tendo
sequer um hoteleco rasga-roupa pra
amanhecer o dia e esperar o parente ou
amigo buscá-lo no cantar do galo, emboca
no primeiro taxi ou moto-taxi, e seja o que
Deus quiser.
Voltando a querela da fedorenta,
suja, insegura e diminuta rodoviária central,
antro de desocupados e bêbados no período
noturno, dos males, o menor, ela ainda serve
de paliativo para os humildes passageiros
intermunicipais. Sua desativação, seja legal

Editoria

PICUINHAS
A Associação Mato-Grossense dos
Magistrados protocolizou reclamação
disciplinar no Conselho Nacional do
Ministério Público contra o promotor Cesar
Danilo Ribeiro de Moraes, que disse que o
Ministério Público é bem maior que o
Judiciário, moral e intelectualmente.
Segundo o presidente da AMAM, José
Arimatéa, este pedido tem importância
simbólica, para que atitudes como essas não
se repitam; no caso, caráter preventivo, para
que uma situação como essa, de total falta de
ética, não aconteça novamente, reforça o
magistrado. Cá prá nós, estas briguinhas não
levam a nada e os ilustres deveriam se ater
mais aos seus compromissos de tribuna.
LINHA DURA
A juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara
Criminal de Cuiabá, apesar de não
confirmar, afirma que concorreria a uma
vaga no Poder Legislativo, para poder
continuar a combater a corrupção. Ela diz
que está estudando ainda, a sua
aposentadoria, que ainda não saiu e depois
vai se decidir a este respeito, quiçá na que
semana que vem, quando a aposentadoria
sair. Quem está pensando que vai se safar
dela fora do judiciário, está enganado, a
magistrada já afirmou que se for se
candidatar, será para uma vaga no Poder
Legislativo, para conseguir mudar as leis,
que estão muito falha, e protege demais os
corruptos.
ENEM-AÍ!
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
informou que a ampliação do tempo dado
aos candidatos para fazer a prova no
segundo dia do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) não significa que o nível de
dificuldade do exame vai aumentar.
Segundo o Inep, o conteúdo das provas do
Enem é definido pelas Matizes de
Referência, que estão disponíveis no portal
da instituição. O Inep alerta aos interessados
em fazer o Enem que consultem apenas os
canais oficias do Inep e do Ministério da
Educação para se informar e tirar dúvidas
sobre o exame.
CONCURSO PÚBLICO
Aviso aos navegantes de terra, do jeito que a
crise anda braba, vampiro bebendo
groselha, banana comendo macaco, uma
boa noticia: as inscrições no seletivo da
prefeitura de Diamantino (cidade prá lá de
linda) podem ser feitas no site da empresa
responsável pelo seletivo até o dia 15 de
abril. São cobradas taxas que variam de R$
35 (nível fundamental), R$ 55 (nível médio)
e R$ 80 (nível superior). Os aprovados e
convocados irão receber salários que
variam de R$ 1,3 mil até R$ 4,6 mil, com
jornada de 40 horas semanais, o que não
deixa de ser uma boa grana.
VESTIBULARES
Só pra recapitular que a gente já deu esta
noticia, na próxima segunda feira, dia 2 de
abril, abrem-se as inscrições via internet
para os vestibulares da Unemat, que oferta
2.520 vagas, em 13 municípios do Estado,
por meio do Vestibular 2018/2, para
matrícula no segundo semestre deste ano. A
inscrição seguirá até o dia 10 de maio,
mediante taxa de R$ 100. Podem solicitar
isenção de taxa, candidatos com renda
familiar inferior a dois salário mínimos,
doadores de sangue ou Profissionais
Técnicos da Educação Superior da Unemat.
Para esses casos, a solicitação deve ser
protocolada no período de 2 a 5 de abril.

ou não, só vai beneficiar uma parte, em
detrimento da mais fraca, onerando quem já
sofre num país das desigualdades sociais.
Sabemos que os capítulos desta
novela remontam a décadas; que o contrato
de exploração dos serviços de embarque,
desembarque e do comércio no interior do
prédio é datado de 2004; que tem sido objeto
de ações judiciais; que o poder público acusa
a concessionária de não promover adequada
manutenção, limpeza e higiene do local,
conforme estabelecia o contrato; que em
contradita, o explorador não se opôs a
desocupar o imóvel, desde que os ônibus
que utilizam os serviços do referido terminal
e comércio locado passem a utilizar o
terminal José Palmiro, no bairro Cidade
Nova; que o espaço físico da obsoleta
rodoviária foi negociado pela prefeitura em
dívida com o Previ - Cáceres; Mas entre

TACs, Tiques, Taxis, grana, bufunfa,
despesas e os cambaus, alguém pensou no
pobre? Naquele que em férias ou a negócios
precisa viajar extra-estadual?
Qual seria na realidade os motivos e
interesses particulares da mudança dos
embarques gerais para o terminal da zona
sul? Até hoje ninguém entrou neste detalhe,
apenas se atendo a desativação do elefante
marrom central, quando deveria sim, pensar
em um local também central para este
mister, quiçá de embarques e desembarque
gerais (interestaduais e intermunicipais)
acessíveis à todos, afinal, todos pagam
impostos e que não são poucos. Só pra
finalizar, desde setembro de 2015, que
ninguém alegue ignorância, foi promulgada
a Emenda Constitucional 90/15, que garante
o transporte como um direito social,... e
social, é acessível, fechou?

O caos armado de rodas
Em Cáceres, hoje, tudo é voltado e
(mal) planejado para as necessidades dos
automóveis. Parece que as pessoas, em sua
imensa maioria, desaprenderam a caminhar ou
a se deslocar de outras maneiras. Mesmo para
trajetos de 500m, elas optam pelo uso do
veículo, seja próprio ou de transporte coletivo,
talvez até pelo suposto status que o veículo
particular possa conferir ao cidadão. Há uma
enorme preocupação da Prefeitura em cuidar
das pistas de rolagem, mas nenhuma em manter
as calçadas minimamente trafegáveis para os
pedestres e cadeirantes.
É como se as calçadas fossem “terra de
ninguém”; como se nenhum incauto fosse
ousar caminhar a pé por elas. Acontece que há
milhares de brasileiros que, por consciência ou
por falta de opção, precisam caminhar pelas
calçadas. E como é duro ser pedestre nesta
cidade.
Em muitos casos tornam-se
praticamente invisíveis, pois os motoristas
jogam seus carros sobre eles sem a menor
cerimônia, dando ainda a entender que eles,
pedestres, os estão atrapalhando em suas
manobras, principalmente, nas entradas e
saídas de garagens seja de edifícios residenciais
e estacionamentos de bancos. É como se a
calçada deixasse de ser, sobretudo, o caminho
r e s e r v a d o a o s p e d e s t r e s p a r a s e r,
prioritariamente, entrada e saída de veículos.
Além disso, os níveis da falta de

educação e outras manifestações grotescas dos
motoristas têm passado de todo e qualquer
limite aceitável. Eles metem as mãos nas
buzinas a qualquer pretexto, convergem sem
acionar o pisca de sinal das lanternas, a
qualquer hora, não importando se a zona é
residencial ou se há crianças e idosos por perto.
É a barbárie. E na maioria dos casos, as
criaturas grotescas são produzidas por pessoas
que se autointitulam como sendo de bem.
Parece haver muita gente que acha que
educação, respeito e boas maneiras não
precisam se estender ao trânsito motorizado.
As preocupações dos governantes
com o transporte público estão muito aquém de
onde deveriam estar. Os investimentos em
transportes integrados, que possibilitem aos
cidadãos se moverem de maneira rápida e digna
em Cáceres são infinitamente menores do que
efetivamente essa cidade precisaria.
E olhe que as passagens são caras.
Pagamos alto para andar como sardinhas em
lata, em ônibus reformados e cujos horários
(em média de 40 a 50 minutos de espera num
ponto de ônibus) e a frequência de partidas
sempre estão longe de serem os ideais, gerando
a superlotação cotidiana. Além do atraso nos
compromissos como trabalho e consultas
médicas, as consequências comprometem a
credibilidade do(a) cidadã(o) gerando
advertências no emprego e criando a imagem
negativa da irresponsabilidade. Você fica entre
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a cruz e a espada! Projetos para amenizar o
problema do poder público, de urbanistas e de
engenheiros de trânsito com pedestres e
motoristas em geral, praticamente não existem.
Pouco se investe em passarelas, no
aumento de alternativas que amenizem o
engarrafamento no trânsito e em reais
incentivos, a exemplo de campanhas
educativas; para que a população adotasse de
maneira segura e confortável, o uso das
bicicletas em nossas ruas e avenidas,
diminuindo, no decorrer do tempo, o
congestionamento caótico na área central de
Cáceres (como a construção de um
estacionamento vertical). Por enquanto, tudo se
resume aos carros, tudo se destina aos carros.
Eles são os donos das ruas e dos
corações e mentes da maioria das pessoas,
inclusive daquelas que detém o poder e que, se
quisessem, poderiam começar a mudar essa
situação. Enquanto isso, ser pedestre, usuário
de transporte coletivo, motociclista ou ciclista
em Cáceres, no Mato Grosso, como também
em São Paulo e Sobradinho, no Distrito
Federal, são atividades de alto risco, para as
quais não há garantias ou preocupações por
parte de ninguém.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo.
Autor, entre outros, de Religar às Origens
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia
(contos, 2016).

Rosane Michels - Editora
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PAIXÃO E PÁSCOA

Celebração da morte e ressurreição de Cristo serve como momento especial para que os cristãos reflitam sobre o significado da redenção da humanidade

Semana santa aquece comercio
de chocolate e peixes na cidade
Da Redação
Foto: JCC

E

ste ano o domingo de páscoa
acontece no dia 1º de abril,
uma verdade Cristã de Fé,
em pleno dia da mentira, coisas do
calendário, que não alteram a
convicção dos religiosos, cuja
semana santa iniciou-se com o
Domingo de Ramos, quando foram
realizadas missas especiais;
procissão do encontro entre Nossa
Senhora das Dores e Nosso Senhor
dos Passos, como a realizada ontem
em Cáceres e demais ritos clérigos.
Destaque-se que o carrochefe das reverencias à paixão e
morte de Cristo, se consolida com a
ressurreição, o Domingo de Páscoa,
cuja influencia milenar dá um toque
na gastronomia e a ceia da família
prioriza o peixe na mesa.
Para a criançada, a festa se
completa com os ovos de chocolate.
Ressalte-se que o ovo de páscoa
representa, como bem enfatizam os
padre nas na missas da Catedral de
São Luis e paróquias, um dos
símbolos da ressurreição de Cristo.
No comercio de Cáceres, a
semana santa a exemplo de outras
datas festivas e anos anteriores
aqueceu as vendas de ovos de
chocolate e peixes, exemplo, no Juba
(centro) onde o estoque de ovos de

18h00, conforme Farias, uma praxe
da rede.
Em todas as compras, o

REEDUCANDOS

Projeto de reintegração social
comprova sucesso em Cáceres
TJ-MT c/ Redação

O

Em Lojas Americanas, a semana é dos ovos de chocolate

páscoa já eram escassos ontem,
devido a grande procura e preços
acessíveis.
Para o gerente Adailton
Barbosa, o consumidor marcou
presença e pode inclusive faltar o
produto para os compradores de
última hora.
Já no que se refere a peixes,
prato sagrado da semana santa, o
estoque atende a demanda, os
frízeres estão cheios e os preços

abrem o apetite, alguns até mais
baratos que no caminhão do peixe.
Enquanto isso em Lojas
Americanas, ainda há ovos de
chocolate em profusão e preços
também são convidativos, afirma o
gerente Vitor Farias.
A filial de Lojas Americanas
em Cáceres, não fecha neste feriado
santo, atendendo amanhã das 8h00
às 16h00, no sábado e domingo,
horário comercial, das 8h00 às

CÁCERES 240 ANOS

Governo confirma apoio para
Festival Internacional de Pesca

Secom c/ Redação

O

Festival Internacional da
Pesca Esportiva de Cáceres
(Fipe), que será realizado
entre os dias 6 e 10 de junho, terá
apoio do Governo do Estado. A
garantia foi dada durante reunião
realizada no Palácio Paiaguás, na
manhã da terça-feira (27), com o
governador Pedro Taques.
O Fipe é o maior evento
mundial da categoria e além das
diversas modalidades de pesca
contará com feira de artesanato e de
agricultura familiar, exposição de
barcos e motores, festival
gastronômico com comida
pantaneira e shows nacionais e
regionais.
O secretário adjunto de
Turismo, Luis Carlos Nigro,
destacou que o Fipe é o maior evento

consumidor digita seu CPF e
concorre a premio mensal de R$ 5
mil.

de pesca esportiva do mundo.
“Sabemos a importância que o
festival tem para o estado. Ainda
vamos definir as questões de valores,
porque é um investimento que gera
muita riqueza, gera empregos e
impostos em Cáceres e em toda a
região”.
O deputado Leonardo
Albuquerque, ressaltou que atual
gestão tem um olhar voltado para
eventos que divulgam as riquezas e
potencialidades do estado. Que
Cáceres é a capital nacional da pesca
e atrai os olhares de quem gosta deste
esporte e quem gosta das belezas
naturais do Pantanal.
O prefeito de Cáceres
Francis Maris Cruz lembrou a
parceria com o Estado em obras
estruturantes feitas no município e
Foto: Arquivo

que trouxeram desenvolvimento
para a região, além do apoio ao Fipe.
“É o maior evento turístico de Mato
Grosso e o evento de pesca que mais
atrai turistas no Brasil e no mundo.
Esse incentivo do governo estadual
ajudará muito, já que teremos um
fluxo de mais de 150 mil pessoas.
Todos os municípios do estado
estarão com estandes para divulgar
os pontos turísticos de sua região”.
A pescaria para pessoas com
necessidades especiais é a grande
novidade deste ano, de acordo com o
prefeito Francis. Também haverá
pesca em barranco para crianças e
idosos, além da pescaria embarcada.
Destaque-se que o turismo é um dos
pilares para o desenvolvimento e
geração de emprego e mostra o que
Mato Grosso tem de melhor, sua
gente, sua comida, sua cultura, e sua
diversidade natural.

Fórum da Comarca de
Cáceres, iniciou em 2015 o
projeto de reintegração
social com reeducandos
pertencentes ao regime semi-aberto
do sistema prisional do município,
como uma oportunidade de
recomeçar.
A parceria do Poder
Judiciário de Mato Grosso com o
presídio municipal de Cáceres conta
atualmente com dois reeducandos
que prestam serviços gerais em
manutenção, pintura, elétrica,
lavagem e atividades relacionadas
ao ofício de pedreiro nas instalações
do Fórum da cidade.
O projeto prevê além da
reinserção e o trabalho prestado à
comunidade, a progressão da pena
dos detentos, convertendo três dias
de trabalho em um dia a menos de
cumprimento no regime semiaberto.
A gestora geral da Comarca
de Cáceres, Odanil Corbelino,
servidora há mais de 18 anos, foi a
idealizadora da parceria e avalia
como muito positiva a participação
dos reeducandos no Fórum do
município. “Fizemos um pedido
para o juiz corregedor, à época,
porque nós precisávamos de mão de
obra. E foi então que, com muita
satisfação, o juiz nos cedeu alguns
reeducandos. É um trabalho que está
tendo êxito, tanto para nós, quanto

para eles. Estamos muito satisfeitos.
O trabalho deles é muito valioso, de
suma importância para nós e é a
chance de um recomeço para eles.”
Para o reeducando Ueliton
Souza, há oito meses prestando
serviços no Fórum de Cáceres, o
projeto é uma forma de se reintegrar
à sociedade, em vez de estar ocioso
no sistema prisional. “É bom
trabalhar aqui, em vez de estar lá
dentro [da prisão] sem fazer nada.
Aqui você está trabalhando e
pensando no futuro, nos planos para
fazer daqui pra frente. Se a gente fica
lá, sem fazer nada, acaba pensando
em coisas que não deve. Eu aprendi
tudo no sistema prisional, antes eu
não sabia fazer esses serviços.”
O reeducando inclusive já
tem planos para o futuro, após
cumprir sua dívida com a justiça.
“Quando eu sair de lá [da cadeia
municipal] estou pensando em fazer
cursos de pintura, pedreiro e
pretendo continuar nessa profissão.
Se tudo der certo em janeiro do ano
que vem já estarei livre”.
A possibilidade de
recomeço é um direito de todos os
cidadãos. Ações como essa mostram
o compromisso do Poder Judiciário
de Mato Grosso com a justiça e a
dignidade para toda população,
através da ressocialização daqueles
que já quitaram seu débito com a
sociedade.
Foto: TJ-MT

Detentos em liberdade ganham nova chance, trabalhando nas ruas

Edição do 37º FIPe será de 6 a 10 de junho no Rio Paraguai
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PARENTE NEFASTO

Vítima de 14 anos registrava queixa, quando o suspeito ligou no celular dela, a ameaçando-a, e a delegada com equipe foi até o tarado, que foi preso ﬂagrante

Tarado preso confessa estupro
contra 3 meninas em Cáceres

PJC/MT c/ Redação

Foto: Ilustrativa

A

Delegacia Especializada
de Defesa da Mulher, da
Criança e do Idoso de
Cáceres prendeu Mariano Alves
dos Santos, 65, acusado de
estupro de vulnerável contra três
irmãs de 14, 11 e 7 anos e agora, a
polícia apura se existe a
conivência da mãe das menores
nos crimes. Mariano, preso em
flagrante, no dia 23 de março,
pelo crime de ameaça, e na
segunda-feira (26) teve o
mandado de prisão preventiva
cumprido na cadeia local, por
estupro de vulnerável.
Conforme a delegada
Juda Maali Pinheiro Marcondes,
no momento que a vítima de 14
anos confeccionava boletim de
ocorrência, o suspeito ligou no
celular da garota, a ameaçando,
falando que estava na porta da
casa dela. “Fomos até a casa e o
prendemos em flagrante”, disse.
O suspeito tem parentesco
com mãe das vítimas, que o
chamam de tio e em
interrogatório, ele contou que
mora em um sítio, na zona rural
de Cáceres, e vai com freqüência
para a cidade, ficando na casa da
mãe das garotas, a qual a ajudava
financeiramente.
No interrogatório, ele

COMUNIDADE TARUMÃ

Curso de inseminação será
ofertado a produtores rurais
Assessoria

A

A grande vitima de estupradores é menina entre 7 a 15 anos

confessou ter mantido relação
sexual com as vítimas de 14 e 11
anos e ter praticado atos
libidinosos na criança de 7 anos.
Chegou a mencionar que
aproveitava da situação e dormia
na cama de uma das meninas, nas
ocasiões que ficou na casa delas.
Ele contou que os abusos
com menina de 11 anos
começaram há 2 anos e o último,
teria ocorrido no dia 18 de março,
(semana passada) quando levou a

menina para o sítio e manteve
relação sexual. Já com a
adolescente de 14 anos,
confessou que a menina tinha 10
anos quando passou a abusá-la.
A Polícia Civil investiga
suposta conivência da mãe das
vítimas, que além das três
garotas, sendo duas filhas de um
mesmo relacionamento, ainda
tem a menina de 7 e mais dois
meninos (5 e 1 ano), filhos de
outro pai.

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
A g r i c u l t u r a e
Desenvolvimento Econômico,
informa que no próximo dia 2 de
abril, segunda feira, será dado
início ao curso de inseminação na
Associação de Pequenos
Produtores do Tarumã.
O Curso será aplicado
pela equipe da secretaria de
Agricultura e da Alta Genética.
Segundo o secretário Júnior
Trindade, capacitar os pequenos
produtores da agricultura familiar
é um dever da secretaria. “Este é o
primeiro curso de inseminação de
2018, a secretaria vem
trabalhando com os pequenos
produtores, de forma a realizar
capacitações para que eles
possam estar sempre melhorando
sua produção”.
O Prefeito Francis Maris
entende que a agricultura familiar

é uma das formas de movimentar
a economia do município. “Nós
tivemos recentemente a entrega
dos resfriadores de leite para
alguns produtores, agora com
esse curso de inseminação e com
outras capacitações que a
secretaria vem planejando, temos
certeza que a agricultura familiar
de Cáceres se fortalece a cada dia,
o que também fomenta o
crescimento de nossa cidade”.
O Grupo Cometa realizou
a doação de 1000 doses de sêmen
Nelore para a prefeitura de
Cáceres, que faz o repasse para os
produtores da agricultura
familiar.
“Além do curso é
importante que a inseminação
seja feita com a intenção de
melhorar geneticamente o
rebanho dos nossos produtores”,
explicou o Prefeito Francis
Maris.
Foto: Assessoria

VEÍCULO DOUBLÉ

Camioneta Hillux da Bahia foi
apreendida pela PM de Cáceres
Da Redação

N

a tarde de domingo
último, policiais
militares 6° Comando
Regional de Cáceres, avistaram
no bairro Jardim Imperial, os
policiais uma caminhonete
Toyota Hilux preta, com placas
NTG 1339, de Salvador/BA que
trafegava em atitude suspeita por
volta das 17h00 pelas ruas do
bairro e ao abordar os ocupantes e
ao verificar detalhes,

perceberam que a numeração de
chassi não conferia.
Haviam adulterações no
desalinhamento das letras e a
gravação da numeração estava
fora do padrão, além de que,
algumas etiquetas da numeração
final do chassi estavam apagadas
e outras foram retiradas, por
exemplo, o terceiro dígito da
numeração do motor também
estava totalmente distorcido.
Foto: PM/MT

Camioneta apreendida tinha placas clonadas de Salvador

Os policiais consultaram
o sistema Detran Net, que acusou
a adulteração do sinal
identificador de veículo e de
imediato, os dois elementos que
estavam na Hillux, A.S, 55, e
R.F.S, 44, foram encaminhados
ao Cisc para as demais
providencias.
A equipe checou com o
proprietário do veículo original,
que confirmou as informações
passadas pelo Ciosp, e que seu
veículo estava em sua casa, em
S a l v a d o r, m a s q u e e s t a v a
recebendo várias multas do
Estado de Goiás.
A vitima, A.C.V. enviou
uma cópia do Boletim de
Ocorrência nº 17 04701 da
D R F RV- S a l v a d o r o n d e
comunicou o fato, o que indica
que o seu veículo tenha sido
clonado.
Os policiais verificaram a
numeração do motor e
constataram que uma das letras
não coincidia, sendo o veículo
apreendido um "dublê". O
veículo clonado e os suspeitos
foram encaminhados para a
Delegacia de Polícia de Cáceres.
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Curso fortalecerá agricultura familiar de Cáceres
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SEMANA SANTA

Durante os 4 dias PRF contará com atividades para conter excesso de velocidade,
à alcoolemia, uso inadequado do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas

PRF deflagra hoje operação
nas rodovias de Mato Grosso

PRF c/ redação

Foto: Arquivo

O foco será nos comportamentos que geram maior risco

A

Polícia Rodoviária
Federal iniciou a
Operação Semana Santa
nesta quinta-feira (29) com
reforço do policiamento em todo
o Brasil. As atividades começam
às 0h da quinta-feira e vão até às
23h59 do domingo (1). Nesse
período, a PRF em Mato Grosso

terá reforço concentrado no
policiamento ostensivo e
preventivo em locais e horários
de maior incidência de acidentes
graves e de criminalidade.
O final de semana
prolongado pelo feriado na sextafeira (30) eleva o fluxo de
veículos nas rodovias federais, o

que implica um aumento no risco
de acidentes. A estratégia da PRF
é oferecer reforço concentrado no
policiamento preventivo em
locais e horários de maior
concentração de acidentes graves
e de criminalidade, além de
diminuir o fluxo dos veículos de
carga em horários de grande
circulação.
Durante os quatro dias de
operação, a PRF contará com
atividades para conter os
acidentes relacionados ao
excesso de velocidade, à
alcoolemia ao volante, ao uso
inadequado do cinto de segurança
e às ultrapassagens indevidas.
Essas condutas têm sido
as principais causas de acidentes
com óbito no Estado, que soma
um total de 55 mortes em 2018.
Em 2017, no primeiro trimestre, o
órgão registrou 34 óbitos.
O Superintendente
Regional da PRF em Mato
Grosso, Inspetor Aristóteles
Cadidé, vê na operação uma
oportunidade a mais de

conscientizar os usuários da via e
reduzir o número de óbitos nas
rodovias do Estado. As ações de
fiscalização e preventivas contará
com o reforço do efetivo
operacional e administrativo nas
BR-364, BR-070, BR-174, BR158 e BR-163, especialmente nos
trechos considerados críticos,
como Alto Araguaia –
Rondonópolis (BR-364), Cuiabá
– Rosário Oeste (BR-163 e BR070) e Diamantino – Sinop (BR163).
Ações de Educação para o

Trânsito também serão
implementadas no feriado para
conscientização dos motoristas
da sua importância para redução
de acidentes.
O foco da atividade será
nos comportamentos que geram
maior risco ou que aumentam a
gravidade para os envolvidos em
casos de sinistros como: excesso
de velocidade, alcoolemia,
ultrapassagens indevidas, falta do
uso de cinto de segurança e falta
do uso das cadeirinhas para
crianças.

NO TRANCA-FERRO

Delegado pede preventiva de
tarado que violentou enteadas
PJC c/ Redação
Foto: Arquivo

APROVADOS/CARGOS

Governo projeta substituir
16 mil professores na rede
Seduc c/ Redação

O

governador Pedro
Taques afirmou esta
semana que a nomeação
de aprovados em concurso para
área da educação não trará
impacto ao orçamento estadual.
Anteontem, 27, a
secretaria estadual de Educação
começou a nomear concursados
para os cargos de professor de
educação, técnico e apoio
administrativo.
Cerca de 16 mil
professores com contrato interino
deverão ser substituídos. “Nós
estamos fazendo a substituição de
contratados por servidores
estáveis, o que dá o direito a estes
uma série de vantagens que são
constitucionais. Portanto,
impacto financeiro não terá
porque estamos fazendo
substituição”, diz.
Conforme a secretaria
estadual de Gestão (Seges), a
posse acontecerá por ordem de
nomeação. Inicialmente, 1,8 mil
aprovados devem iniciar carreira
no Estado, até 24 de abril. Um
grupo de análise de documentos e
agendamento de posse foi
montado para atender os
servidores nomeados em lista no
início deste mês.

A central de atendimento
funciona das 8h às 18h, no
auditório Joaquim José Lino da
Silva, na sede da Seges, em
Cuiabá. Segundo a pasta, a posse
só será liberada com
agendamento pelo convocado.
“A forma como o concurso foi
realizado poderia dar muita
margem para controversa, mas
ele foi muito bem conduzido.
Acho que este é o maior
concurso público para área da
educação básica, entres unidades
federativas do país, com prova

oral para concorrentes. Uma
prática muito comum nos países
de primeiro mundo e
universidades”, diz o secretário
de Educação, Marco Marrafon.
O concurso para a área da
educação foi feito ano passado
com 5.748 vagas para professor
da educação básica, técnico e
apoio administrativo.
A convocação para
nomeação de todos os aprovados
está programada em três datas
deste ano – 26 de março, 7 de
maio e 2 de julho
Foto: Helder Moura

Contratados serão substituídos por servidores estáveis

Delegado Gutemberg Almeida guardou o maníaco na chave

A

Polícia Judiciária Civil
concluiu o inquérito
policial acerca das
investigações do estupro de
vulnerável de três adolescentes,
na cidade de Porto Esperidião,
tendo como suspeito, I.S.C., 33,
que foi indiciado pelo crime
praticado contra as enteadas.
Durante as investigações
ficou comprovado que o padrasto
assediava uma das enteadas
desde os oito anos de idade.
Consta ainda que ele assediava as
outras duas, oferecendo-lhes
quantias em dinheiro para a
prática de atos de natureza sexual.
As adolescentes contam hoje com
13, 14 e 18 anos de idade.
Em 14 de março de 2018,
o delegado Gutemberg de Lucena
Almeida representou pela prisão
temporária do suspeito que foi
decretada pela Juíza da Comarca
de Porto Esperidião. Equipe da
Polícia Civil daquela cidade deu
cumprimento ao mandado de
prisão. Em interrogatório, o
suspeito negou a prática dos atos
libidinosos e do aliciamento das
adolescentes. A mãe das vítimas
alegou que desconhecia os fatos,
pois as vítimas não haviam lhe

contado anteriormente.
"Em que pese a negativa
do suspeito, a prova testemunhal
é bem rica a demonstrar que
durante os anos ele aliciava suas
enteadas para prática de atos
libidinosos. Não há dúvidas de
que houve a contínua prática de
tais crimes, considerados crimes
hediondos que além de tudo, traz
danosas conseqüências
psicológicas às vítimas.
Enalteça-se o trabalho de toda
equipe da Polícia Civil de Porto
Esperidião pela atuação exemplar
em casos como esse onde é difícil
a coleta de material probatório,
por se dar a conduta no âmbito
familiar", frisou o delegado.
Os fatos não foram
divulgados anteriormente para
preservar a imagem das vítimas,
sendo somente liberados agora
com o inquérito concluído e
encaminhado ao Poder
Judiciário, com as provas de
autoria dos crimes pelo até então,
suspeito indiciado pela prática
dos crimes de estupro de
vulnerável, com o pedido da
conversão da prisão temporária
em prisão preventiva do
estuprador.
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QUADRILHA DE MT
Suspeitos, que eram criminosos da região de Cuiabá e Várzea Grande e faziam
parte de uma quadrilha especializada em roubo a banco em Mato Grosso

Assaltantes de banco morrem
em tiroteio com policia goiana
Da Redação
Foto: Divulgação P`C/GO

Rodrigo, Eduardo e João, morreram no confronto

T

rês membros de uma quadrilha de
roubo a bancos de Mato Grosso
morreram após confronto com a
Polícia Militar e o Grupo Antirroubo a
Banco (Gab) de Goiás na última
segunda-feira (26), em Carmo do Rio

Verde (GO). Os bandidos estavam
planejando explodir uma agência
bancária na cidade. Os suspeitos, que
eram criminosos de alta periculosidade
da região de Cuiabá e Várzea Grande,
foram identificados como Rodrigo

Diniz, Eduardo Francisco da Costa
Souza e João Soares de Morais Junior.
Segundo a Polícia Civil de
Carmo do Rio Verde, os bandidos
faziam parte de uma quadrilha
especializada em roubo a banco no
Estado de Mato Grosso.
Além dos mortos em
confronto, os policiais prenderam dois
suspeitos. A ação foi coordenada pela
Delegacia Estadual de Investigações
Criminais (Deic), que já monitorava o
bando.
Na ação, seis cidades foram
“fechadas” para frustrar a ação dos
criminosos. A informação é de que a
quadrilha agiria na madrugada de terçafeira (27).
Os criminosos estavam com
um fuzil calibre 7mm e duas pistolas
Glock, de fabricação americana. Eles
ainda portavam vários equipamentos
que seriam utilizados para arrombarem
o cofre principal da agência.
Há suspeitas de que a quadrilha
fazia parte de facções criminosas em
Mato Grosso, como o Comando
Vermelho.
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GATO NA RETA

Tricolor de VG pede que o União perca os pontos da 1ª, 3ª e 4ª rodadas, por ter escalado Lucas Gaúcho, na condição de amador após completar 20 anos de idade

Chicote açoita o Colorado
acusando em três rodadas

Redação c/ O.E e S.N

Foto: Arquivo

A

diretoria do OperárioVG entrou com recurso
no Tribunal de Justiça
Desportiva de Mato Grosso
contra o União E.C, equipe que
eliminou o time de Várzea
Grande do estadual no último
sábado.
O documento apresentado
à FMF nesta segunda-feira (26)
atesta que o Colorado incluiu na
súmula de três partidas da 1ª fase
da competição, o atacante Lucas
Gaúcho, em condições de atleta
amador após completar 20 anos
de idade, infringindo o
Regulamento Geral de
Competições da CBF, que diz no
ART. 22.

Nas partidas das
competições é vedada a
participação de atletas não
profissionais quando
completarem 20 anos.
Dessa forma, o Tricolor
pede que o União perca os pontos
da 1ª, 3ª e 4ª rodadas. Com três
pontos por partida, além dos
conquistados nos jogos, o
Colorado poderia ser excluído da
competição. O julgamento, no
entanto, só poderia acontecer na
terça-feira dia 3 de abril, pois não
há tempo hábil para uma decisão
já nesta semana.
O presidente do União
Esporte Clube, Edicarlos Olegini,
disse que ainda não recebeu

nenhuma notificação do Tribunal
de Justiça Desportiva em relação
a denúncia oferecida pelo
Operário acusando o time de
Rondonópolis de relacionar o
atleta Lucas dos Santos Lopes, de
forma irregular, em quatro jogos.
“Estão acusando o atleta
de ter sido escalado como
profissional fora do tempo o que
não é verdade. Lucas jogou de
forma regular todos os jogos.
Este campeonato já virou
um carnaval. Estes times de
Cuiabá não aceitam ver outros
passando na frente. Sempre
ocorrendo estas denúncias.
Estamos regulares não importa o
que digam”, desabafou o

SALTO TRIPLO

Mato-grossense dos pampas
levanta prata na Inglaterra
G.E c/ Redação

O

mato-grossense Almir
dos Santos Júnior, 24,
revelação do atletismo
brasileiro entrou no hall de
grandes nomes da prova no país
esta semana ao conquistar a
medalha de prata no salto triplo
do Mundial Indoor de

Birmingham, na Inglaterra, no
último sábado, 24. O matogrossense revelação do atletismo
brasileiro saltou 17,41m, ficando
apenas dois centímetros atrás do
americano Will Claye, atual vicecampeão olímpico.
Amir chegou a apenas um
Foto: Globo Esporte

Almir dos Santos Jr. é MT prata mundial no salto triplo
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centímetro à frente do português
Nelson Évora, campeão olímpico
de 2008, que ficou com o bronze.
Para quem ainda não o
conhecia, Almir Júnior deu um
belo cartão de visitas. “É um
sonho sendo realizado e eu ainda
não posso descrever a sensação
que estou sentindo.
É incrível. Só quero
agradecer cada um que faz parte
disso, toda minha equipe, meu
clube que sempre me deu todo o
apoio, minha família, o mentor
maior de tudo isso com quem
divido essa glória, meu treinador
Arataca. A torcida de cada um”,
disse Júnior, através da sua rede
social.
O vice-campeão Mundial
Indoor é natural de Peixoto de
Azevedo e no mês passado,
venceu o Meeting, na França, e
consolidou a liderança no ranking
mundial. Ele também conquistou
a melhor marca da carreira após
saltar 17m37cm. Apesar de
matogrossense, ele mora em
Porto Alegre (RS) e treina há sete
anos, no clube Sociedade de
Ginástica de Porto Alegre
(Sogipa).

Operário e Luverdense duelam dentro e fora dos gramados

presidente.
O Operário foi eliminado
nos pênaltis pelo União, no
último sábado, na Arena
Pantanal, e foi ao TJD da
Federação Mato-grossense de
Futebol para tentar punir o

adversário e ficar com a vaga nas
semifinais.
O advogado do Tricolor,
L e o n a r d o F a u s e r, d i s s e
anteriormente que o clube
promete ir até a última instância
da Justiça Desportiva.
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O Destaque VIP de hoje é endereçado a
nossa leitora Mariinha Coelho que
completou mais um aniversário e foi
homenageada pelos filhos, netos e bisnetos.
Dona Mariinha que Deus lhe conceda muitos
anos de vida sempre com saúde e alegrias.
Grande abraço da família do JCC.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de agradáveis
mudanças em sua rotina,
especialmente a de
trabalho. O dia é ótimo também para
dedicar-se a um novo projeto de vida
envolvendo sua saúde. Ótimo para
começar uma dieta.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciarse da vida social. Você
estará mais fechado e voltado para suas
emoções, que passam por um momento
de equilíbrio. Medite e dedique-se a
práticas que unam mente e corpo.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças agradáveis para
o seu coração. O momento
pode envolver uma boa surpresa, um
romance que pode começar a ser
desenhado pelo Universo. Você estará
mais aberto e receptivo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de movimento agradável
em sua vida social e
aproximação de amigos
queridos. O momento pode envolver um
agradável compromisso social e o
surgimento de um novo romance em sua
vida.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento
agradável e algumas
pequenas mudanças em sua
vida doméstica. Se puder, fique em sua
casa, junto dos seus. O momento pode
envolver o início de uma reforma ou
redecoração.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia agradável, de mudanças
positivas, especialmente no
trabalho. O momento pode envolver um
convite para um novo trabalho ou projeto.
Se estiver esperando uma aprovação para
uma promoção, ela pode chegar ainda
hoje.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento
agradável e cumprimento
de compromissos. Um acordo ou
negociação de um projeto, que pode
levar a um novo contrato pode ser
negociado. Dia de boa e transformadora
comunicação.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Plutão em seu signo
indicando um dia de
otimismo e fé renovados.
O momento é ótimo para dedicar-se aos
estudos e à meditação. Uma nova
filosofia de vida pode começar a ser
construída. Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de movimento
importante e benéfico em
sua vida material e
financeira. O dia é ótimo para negociar
projetos que envolvam o aumento de sua
renda. Dia bom também para novos
investimentos financeiros.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e
necessidade de aprofundar-se
em suas emoções, que passam
por um momento de transformação positiva.
Procure refletir e meditar, entrar em contato
intenso com sentimentos que devem ser
deixados para trás.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento e
mudanças agradáveis em
sua vida. Você estará mais
aberto, receptivo, afetuoso e voltado para
os relacionamentos afetivos. O momento
é ótimo para estar perto dos seus e de seu
amor.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de movimento intenso e
a g r a d á v e l n o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
um convite para um gostoso compromisso
social ou um namoro, que pode começar a
qualquer momento.

********************

Grande abraço ao nosso amigo atleta Demis Rogério que
participou de mais uma corrida na city. É isso aí amigo,
mais uma medalha para coleção.

Uma excelente quinta-feira a Marcos Eduardo
Ribeiro e toda equipe da 4ª Ciretran, que
desenvolvem um trabalho digno de registro e
aplausos. Bom dia!!

O alô especial de hoje a garotada do Rotarykids que em gesto de amor ao próximo entregaram ovos de
páscoa aos alunos da APAE, aprendendo desde cedo o lema Rotário "Dar de Si Antes de Pensar em Si".
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