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By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de atitudes pensadas 
diante de questões que 

envolvem seu dinheiro e investimentos. 
Você não dará nenhum passo na direção de 
novos negócios, a não ser que se sinta 
absolutamente seguro.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em seu signo e, 
unidos, recebem um tenso 
aspecto de Saturno e Plutão, 
indicando dias em que sua 

agressividade, apesar de aumentada, está 
aprisionada. Procure movimentar essa 
energia, caso contrário, ela pode 
manifestar-se como tristeza ou 
depressão.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto 
de Saturno e Plutão,  
indicando dias em que você 
decide enfrentar problemas 

domésticos e/ou familiares, que foram 
adiados durante muito tempo. Tome 
cuidado apenas com o excesso de 
agressividade.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 
d i a s  d e  r e f l e x ã o  e  
discernimento, em que as 

atitudes pensadas ganham força diante da 
impulsividade. Um novo projeto ou 
contrato pode ser amplamente discutido 
antes de ser firmado e assinado.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto 
de Saturno e Plutão,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

interiorização e pensamento profundo. 
Você estará mais fechado e reflexivo e 
essa característica pode ser muito 
positiva para o planejamento de um novo 
projeto.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto 
de Saturno e Plutão,  
indicando dias de acordos e 

negociações relacionadas a projetos em 
equipe, que podem envolver uma grande 
empresa. Um contrato pode ser 
negociado. Um amigo pode passar por 
apuros e precisar de sua ajuda.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 

dias de decisões importantes que podem 
mudar sua vida pessoal e profissional. 
Você passa por um intenso e profundo 
processo de transformação emocional, 
que vai refletir em sua vida prática.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 

dias de movimento intenso e decisões 
importantes nos relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento 
pode envolver a necessidade de 
promover mudanças em um namoro ou 
casamento.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 
dias intensos, especialmente 

no trabalho. O período pode estar 
relacionado com problemas no trabalho, 
que exigirão decisões importantes. O 
período pode indicar também maior 
fragilidade na saúde.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de resoluções em projetos 

profissionais e planos de negócios. Sua 
carreira ganha força e uma decisão 
importante pode ser tomada. O momento 
é ótimo para concretização de contratos.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de decisões relacionadas a 

projetos futuros ou de médio prazo, já em 
andamento. O período pode estar 
relacionado com uma importante e 
decisiva viagem, que é marcada ou 
realizada.

Mercúrio se aproxima de 
Marte em Câncer e, unidos, 
recebem um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, indicando 

dias de queda da energia vital e 
distanciamento da vida social. O período 
pode estar relacionado com problemas 
em um romance, que pedem decisões 
mais firmes. Um filho pode estar 
passando por um momento difícil. 

Colheu mais uma rosa no jardim da vida a Governadora do Rotary 
Distrito 4440, Marly Fátima Ferreira que recebeu os abraços 
calorosos da família rotária e rol de amigos. Que Deus em sua 
infinita bondade lhe presenteie com saúde e muitas realizações.

Felicitamos Tato Giraldelli que marcou golaço no 
placar da vida e na oportunidade recebeu o carinho 
especial da esposa Mariângela, filhos e neto. Que a 
felicidade e a saúde estejam sempre presentes e que 
essa data se repita por longos anos.

Presença ímpar no rol dos aniversariantes a amiga 
de longas datas Maria Rosa Silva a quem enviamos 
os parabéns com votos de que seus sonhos se 
tornem realidade e que a vida lhe proporcione 
muitas coisas boas. Grande abraço e Feliz Niver!

Em tempo parabenizamos 
Severinho Sobrinho pela  
passagem de mais um natalício. 
Que esse novo seja pleno de 
f e l i c i d a d e s ,  s a ú d e  e  
prosperidades. Na foto com a 
esposa Maira.

****************
****************
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chance de matar o jogo 
com um pênalti. Arthur Caculé 
bateu de fora da área e o 
zagueiro Alef toca com a mão na 
bola. 

Na cobrança, Anderson 
Oliveira bateu mal e o goleiro 
Victor Souza fez a defesa. 

A diretoria do Cuiabá 
lamentou, admitindo porém, 
que futebol se resume a 
resultado, não importa a 
estatística de jogo.

do jogo e deram mais 
mobilidade no meio de campo e 
ataque do Londrina.

Com as mudanças, o 
LEC pressionou até boa parte do 
segundo tempo, conseguindo 
boas ações no campo de ataque, 
com passes e muita velocidade, 
fazendo o goleiro do Cuiabá 
trabalhar e brigar com sua zaga.

No final do jogo, já nos 
acréscimos, o Tubarão teve a 

S o u z a ,  q u e  p o u c o  
apareceu na primeira etapa. 

No fim do primeiro 
tempo a sorte foi amiga do 
Tubarão, que recuperou a bola 
numa saída errada da defesa. 
Safira carregou até a entrada da 
área e arrematou forte no canto, 
abrindo o placar para o time de 
Alemão.

Na volta para o segundo 
tempo, o jogo pouco mudou e 
seguiu truncado no meio campo 
com muitos passes errados, 
faltas e chutões sem direção. 
Alemão logo notou que o jogo 
pouco mudaria naquele ritmo, 
até que resolveu mudar, 
colocando Arthur Caculé e 
Dagoberto, que alteraram a cara 

 discurso de falta de 
s o r t e  d e v e  s e r ,  Onovamente, a tônica do 

Cuiabá nesta semana, com base 
na derrota de 1 a 0 para o 
Londrina na noite da última 
sexta-feira, que não foi bem 
digerida, já que o Dourado 
segundo a cronica cuiabana, 
dominou a maior parte da 
partida que teve poucas 
oportunidades de gol. 

Quanto ao pênalti aos 46 
minutos do 2º tempo contestado 
pelos jogadores do Dourado, 
sem comentários, já que  ele foi 
desperdiçado pelo batedor pé-
vermelho.

Tudo bem que o jogo, 
sem grandes emoções, teve 

domínio do Cuiabá, com 
60% da posse de bola e com 14 
finalizações do Dourado, que 
pararam nas mãos do goleiro 
Matheus Albino ou que foram 
para fora, aliás, vitória é bola na 
rede e o Londrina fez sua parte, 
seu dever de casa. Oxalá, o 
Cuiabá faça a sua hoje a noite na 
Arena Pantanal, quando recebe 
o Atlético Goianiense às 19h30 
(horário de Mato Grosso).

Sobre a derrota cuiabana 
no Estádio do Café, o primeiro 
tempo foi truncado e com 
poucas chances de gol para cada 
lado. Mesmo utilizando de sua 
velocidade, o LEC pecava na 
finalização e não conseguia 
levar perigo ao gol de Victor 

pesar da vitória diante do 
Iporá (GO) pelo placar de A2 a 1 no Gigante do Norte, 

na última rodada da primeira fase 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D, o Sinop Futebol Clube, 
embora chegando aos 9 pontos, 
não conseguiu avançar para a 
segunda fase devido ao saldo de 
gols. O time sinopense ficou em 
segundo no seu grupo.

Mesmo com regulamento 
de que os 15 melhores segundos 

c o l o c a d o s  s e  
classifiquem, o Galo do Norte 
ficou com saldo negativo de 1 gol 
e o time do Marcílio Dias (SC), 
segundo colocado em outra 
segunda chave, com 1 gol a mais 
que o Sinop, conseguiu a vaga. Já 
o Iporá, que chegou a 10 pontos, é 
o único do Grupo A10 que 
avança.

O pr imeiro  gol  fo i  
marcado por Ávila, que mandou 
de cabeça para o fundo do gol no 

segunda etapa, Cardoso 
aproveitou o rebote do goleiro e 
mandou para o fundo gol e deixou 
tudo igual. O gol da classificação 
saiu dos pés de Paulista. Na troca 
de passes, ele aproveitou a sobra 
da bola e bateu colocado no fundo 
da rede.

Uma vitória amarga, com 
sabor de adeus, pois o Galo do 
Norte sepulta assim suas 
esperanças de continuar no 
certame, unicamente por um gol 
negativo na tabela, lamentando a 
goleada de 4 a 0 sofrida contra o 
Corumbaense na semana anterior, 
consequência da desclassificação 
do Galo pelo saldo de gols.

Se após o revés na cidade 
de Corumbá, a diretoria rebolou 
com a especulação de uma 
suposta demissão do técnico 
Giani Freitas, muito criticado 
pela torcida e crônica esportiva da 
cidade, sua situação agora fica 
ainda mais periclitante, não sendo 
descartada sua demissão.

No segundo jogo da 
mesma chave, o Palmas venceu o 
Corumbaense por 1 a 0, no 
estádio Nilton Santos, no Rio de 
Janeiro. O gol foi marcado por 
Edison dos Santos.

BOLA NA REDE

Tubarão erra pênalti mas
engole o Dourado no Café

Jogo foi fácil, no 1º tempo, o Cuiabá esteve melhor na maior parte, com três chances reais de abrir o placar, mas futebol é bola na rede e o Tubarão fez

Folha L. c/ Redação

Pés-Vermelhos, acertaram na hora, faturando o Dourado,  no Estádio do Café

VITÓRIA AMARGA

Falta de um gol derrubou
Galo no poleiro da série D
Da Redação

Sinop venceu o Iporá goiano, mas não foi o bastante para classificação  

Foto: Guilherme Araújo

Foto: Alexandre Fernandes
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o n d e  t r a b a l h a ,  
o f e r e c e n d o  c u r s o s  n a  
instituição. 

Na ocasião, A.C.S. 
c o m e n t o u  q u e  e s t a v a  
encontrando dificuldades em 
validar seu diploma de 
mestrado, feito no Paraguai  e  
que estava prestes a se 
aposentar pela Seduc. 

Na  negoc iação ,  o  
servidor acabou pagando o 
valor de R$ 1,1 mil no 
esquema, para que a pessoa 

diploma.
Já A.P.Q. informou ao 

MP, em depoimento, que 
pagou o valor de R$ 4 mil para 
falsificar o diploma, com selo 
da Unemat, mas nunca chegou 
a o utilizar. Porém, durante as 
investigações, o MP conseguiu 
coletar provas de que ele 
utilizou o diploma durante um 
p roces so  s e l e t i vo  pa ra  
contratação de professores 
temporários. Ele já responde 
criminalmente pelo fato.

possível coletar de 
A.C.S. o depoimento de que 
em setembro ou outubro do 
ano passado, uma pessoa com 
crachá da Unemat foi à escola 

 promotor de Justiça da 
4ª  Promotoria  de OJ u s t i ç a  C í v e l  d e  

Cáceres, Anderson Yoshinari 
Ferreira da Cruz, ofereceu à 4ª 
Vara Cível da Comarca, uma 
Ação Civil Pública por Ato de 
Improbidade Administrativa 
contra A.P.Q. e A.C.S. Os dois 
são acusados de falsificar 
diplomas que atestariam suas 
pós-graduações em nível de 
Mestrado. A denúncia chegou 
a o  M P  p o r  m e i o  d a  
Universidade do Estado de 
Mato Grosso. Conforme a 
mesma, in-verbis:”extrai-se 
dos documentos carreados ao 
presente inquérito civil que se 
enquadram nesse conceito, 
i n d u b i t a v e l m e n t e ,  o s  
servidores A.C.S. e A.P.Q. que, 
ao apresentarem documento 
público falsificado, qual seja, 
diploma de pós-graduação de 
Mestrado em Educação, 
visando fim proibido em lei, 
agiram em desrespeito às leis e 
aos princípios que regem toda 
a Administração Pública, 

notadamente em relação aos 
deveres de honestidade, 
legalidade e lealdade, atos 
ímprobos que violam normas 
proibitivas expressas”, cita o 
documento.

De acordo com a peça, 
os  dois  se  valeram da 
falsificação para conquistar 
elevação de nível profissional 
e, consequentemente, aumento 
salarial. Na denúncia, o MP 
requer a aplicação de multa 
diária contra os dois, sem 
especificar valor; suspensão 
dos direitos políticos pelo 
prazo de três anos; pagamento 
de multa civil em valor 
equivalente à duas vezes o 
valor dos salários recebidos 
pelos dois homens; proibição 
de contratar com o Poder 
Público, assim como de 
r e c e b e r  b e n e f í c i o s  d a  
Administração.

Antes de oferecer a 
denúncia, o MP realizou 
investigações, por meio de 
I n q u é r i t o  C i v i l  ( I C ) ,  
oportunidade em que foi 

como retrocesso as 
justificativas apresentadas 
pelo Estado - e classificou 
como desrespeito, o que afirma 
ser “direitos dos educadores”.

“Historicamente, todas 
as greves são revestidas de 
inseguranças ,  ameaças ,  
acusações do Governo e até 
mesmo da sociedade.  Nesta 
greve o Governo busca 
implementar todos os pacotes 
d e  m a l d a d e s  e  
con t ra in formações  para  
deslegitimar a pauta dos 
t r a b a l h a d o r e s  e  d a s  
trabalhadoras da Educação. 

Porém, não podemos 
deixar que esse tipo de ação 
arbitrária, autoritária e ilegal, 
retire nossa capacidade de 
resistir, pensar e lutar”, 
manifestou o presidente do 
Sintep/MT Valdeir Pereira.

A Greve Continua”. A 
decisão é do Conselho de “R e p r e s e n t a n t e s  d o  

Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep/MT), que, após 
dois dias de encontro no último 

final de semana, sábado (8) e 
domingo (09), votou pela 
permanência da paralisação - 
mesmo com a determinação de 
o governador Mauro Mendes, 
cortar o ponto dos grevistas.

A categoria tachou 
a b r í c i o  M a n o e l  
Tomichá Espinosa, um Fgaroto  de11 anos  

eestava com um coleguiinha 
brincando de pescar na manhã 
de domingo último no Rio 
Paraguai em Cáceres, sendo 
avistado pelo padrasto, num 
barranco, mas depois saiu num 
barco e não mais foi visto. 
Conforme ele, as crianças 
queriam pescar junto com  ele, 
mas como não tinha coletes 
salva-vidas, recusou.

Horas depois ele  foi 
avisado por ocupantes de um 
barco que uma criança havia 

caído no rio e ao 
retornar ao local,  soube por 
amigos que o enteado havia 
ficado numa canoa que estava 
parada no local e ao se 
desequilibrar, caiu nas águas, 
não mais retornando a tona.

Acionado os bombeiros 
e s t i v e r a m  n o  l o c a l ,  
vasculhando a área e por volta 
das 13h00, após mergulhos 
localizaram e resgataram o 
corpo de Fabrício,que foi 
levado ao Instituto Médico 
Legal  e  poster iormente  
liberado aos familiares para 
sepultamento.

DELAÇÃO DA UNEMAT

Dupla é denunciada pelo MPE
por usar diplomas falsificados

Conforme a peça acusatória ministerial, os dois se valeram da falsificação para  conquistar elevação de nível profissional e, consequentemente, aumento salarial

MPE/MT c/ Redação

Com uma boa copiadora e alguns arquivos, se fabricam diplomas de supletivo a médicos   

REDE ESTADUAL

Mesmo com cortes do ponto
greve continua na educação

Sintep c/ Redação

Sem consenso, greve dos professores deve continuar na rede estadual  
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CAIU DO BARCO

Garoto morre afogado
nas águas do Paraguai
Da Redação

Foto: Ilustrativa
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valorização do homem 
pantaneiro, a exploração do 
potencial turístico da região; a 
efetiva implantação das estradas 
parques; o tratamento 100% do 
esgoto dos municípios que 
compõem a bacia pantaneira e o 
tratamento de resíduos sólidos 
reflorestamento dos rios que 

m trâmite na Assembleia 
Legislativa de Mato EGrosso (ALMT), um 

projeto de lei propõe a criação de 
um programa para valorização e 
investimento no turismo no 
Pantanal. Entre as propostas 
apresentadas no projeto estão o 
reflorestamento dos rios que 

compõem o bioma, a valorização 
do homem e da pecuária 
pantaneira e a implantação de 
estradas parques.

A proposta é de autoria do 
deputado João José de Matos, o 
Dr. João, e já foi apresentada aos 
demais parlamentares no dia 23 
de março. O projeto prevê: a 

compõem as cabeceiras 
do Pantanal; e a valorização da 
pecuária pantaneira.

Como justificativa, o 
deputado argumenta que o bioma 
(considerado um dos maiores 
potenciais turísticos do estado) 
está “completamente abandona 
pelo poder público”.

As questões ambientais 
também são citadas como 
justificativa para a implantação 
do programa, tendo em vista que 

“um estudo realizado nas 
cabeceiras dos rios Paraguai, 
Sepotuba, Jauru e Cabaçal aponta 
que 28% dos 23 mil hectares 
dessas nascentes precisam 
urgentemente de intervenção 
para recuperação florestal”. 

O deputado cita ainda a 
falta de sucesso do plano BID 
Pantanal, que teve as primeiras 
tratativas feitas em abril de 1995, 
pelos governos de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.

INVESTIMENTOS

Projeto propõe valorização no
esquecido turismo do Pantanal

Abandono existe, mas em Cáceres o poder público, via Sicmatur tem feito o máximo pela preservação natural e exploração da riqueza natural do bioma

G1/MT-ALMT c/ Redação

omeçam nesta terça feira, 
11, as inscrições para o CPrograma Universidade 

para Todos (ProUni) do segundo 
semestre de 2019, um programa 
que oferece bolsas de estudo em 
instituições particulares de 
ensino superior. 

O prazo para participar da 
seleção vai até a próxima sexta 
feira, 14 e deve ser feita pela 
internet, no site do ProUni, sendo 
necessário  no ato,  informar o 
número de inscrição no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2018 e a senha.

Podem se inscrever  
candidatos que não tenham 
diploma de curso superior e que 
participaram do Enem 2018, 
desde que tenha obtido uma nota 
mínima de 450 pontos na média 
aritmética nas provas do Enem. 
Outra exigência é a de que o aluno 
não tenha tirado zero na redação.

Cada estudante precisa ter 
cursado o ensino médio completo 
em escola pública ou em 
instituição privada como bolsista 
in tegra l .  Também podem 
p a r t i c i p a r  d o  p r o g r a m a  
estudantes com deficiência e 

professores da rede 
pública. 

As bolsas de estudo 
ofertadas são parciais, de 50% do 
valor da mensalidade, e integrais, 
de 100%, e são para o segundo 
semestre deste ano. As bolsas 
integrais são destinadas a 
estudantes com renda familiar 
bruta per capita de até 1,5 salário 
mínimo. 

A s  b o l s a s  p a r c i a i s  
contemplaram os candidatos que 
têm renda familiar bruta per 
capita de até 3 salários mínimos.

A divulgação do resultado 
da primeira chamada está 
prevista para a próxima terça 
feira, 18,  já a 2ª chamada será no 
dia 2 de julho. 

O  c a n d i d a t o  p r é -
selecionado deverá comparecer à 
respectiva instituição de ensino 
superior para comprovação das 
informações no período de 18 a 
25 de junho, caso tenha sido 
selecionado na primeira chamada 
e de 2 a 8 de julho na Segunda. 

A lista de espera, caso as 
vagas não sejam ocupadas, fica 
disponível no site para consulta 
pelas instituições de ensino no dia 

Em Cáceres a municipalidade explora sem abusos, todo o potencial, mesmo sem recursos   

BOLSAS DE ESTUDOS

Inscrições para o ProUni
começam nesta terça feira
Da Redação

Listagens com nome dos selecionados serão divulgadas nos dias 18/junho e 2/julho  

Foto: Sugestiva

Foto: JCC
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apresentou identidade falsa 
com intuito enganar ação policial, mas 
não colou o golpe e Arley foi algemado, 
levado para a Del Pol e além do 
homicídio ainda deverá responder pelo 
crime de falsidade ideológica.

A morte de Alessandra foi um 
crime covarde que revoltou a população 
à época,  já que o assassino agira com 
requintes de crueldade, e os policiais 
relembraram o local do crime, o corpo 

diversas facadas, na frente da filha da 
vítima, uma criança de apenas 5 anos de 
idade.

O homicida estava foragido e 
com o passar do tempo, pensou que tudo 
e s t a v a  t r a n q u i l o ,  v o l t a n d o  
sorrateiramente a circular pela cidade, 
quando foi reconhecido e abordado 
pelos policiais. 

Naquele caô de malandro, se 
identificou com nome fajuto e 

pós 8 meses de um crime 
bárbaro,  Arley Fagundes ARicardo ,  33 ,  cunhado  e  

assassinato de Alessandra Fernandes 
Silva, 29, no dia 9 de outubro do ano 
passado em  Pontes e Lacerda, foi 
finalmente preso pela Policia Civil 
Judiciária daquela cidade no último final 
de semana, em cumprimento ao 
mandado de prisão expedido pela 
justiça. Arley matou a cunhada com 

Rua Anchieta e ao ser abordado 
não esboçou reação, derrubando logo 
mais um trampo, praticado em 
Curvelândia, de onde furtara também 
um notebook, que vendeu por R$ 200,00 
a um receptador de Mirassol D'Oeste, 
posteriormente detido com o objeto 
intrujado.

Quanto ao notebook furtado 
naquela cidade, Luiz disse que havia 
i n t r u j a d o  n u m a  b a r b e a r i a  d e  
Figueirópolis D'Oeste, onde deixara 
para revenda com o barbeiro que 
também é taxista, mas este individuo 
disse não saber de furto e ou revenda, 
apenas guardara o aparelho a pedido do 
estranho. Que foi fazer uma corrida até 
Araputanga e na volta esperaria o tal 
fulano buscar o notebook.

Conforme apurou a capivara do 
tal Luiz Márcio, natural de Alto 
Araguaia, com broncas em furtos em 
março de 2017 em Pontes e Lacerda, ele 
estava sendo procurado pela justiça com 
mandados de prisão em Arenápolis e 
Nobres no MT e era fugitivo de 
Rondônia.

comprovada pelas imagens de uma 
câmera de segurança, que registrou o 
vagal carregando um aparelho notebook 
e celulares.

Luiz foi preso por volta das 
22h00 quando caminhava tranquilo pela 

oliciais militares de Mirassol 
D'Oeste prenderam na noite de Psábado último, (8), o ladrão Luiz 

Márcio Rodrigues da Silva, acusado do 
furto em uma residencia na cidade de 
Figueirópolis D'Oeste, autoria 

informações de familiares já 
havia tentado matar a vitima a cerca de 2 
anos atrás só não conseguindo por que a 
arma falhara. Portanto, um mau 
elemento, perigoso, que com o advento 
do feminicidio, deve passar mais uma 
boa temporada atras das grades.

d a  v i t i m a ,  c o m  v a r i a s  
perfurações de faca,  ao lado do cadáver,  
u m a  a r m a  e s t i l o  g a r r u c h a ,  
possivelmente também utilizada no 
crime e a filha da morta chorando e 
dizendo: “minha mãe ta morrida.”

O cunhado assassino segundo 

FACADAS FATAIS

Capturado meliante fujão que
sangrou cunhada até a morte  

Conforme familiares da vitima, marginal finalmente preso,  já tentara uma vez  matar Alessandra, mas a arma de fogo falhara; usando no repique, uma faca

Da Redação

Homicida Arley Fagundes Ricardo já está atras das grades no Nova Era  

de quinta-feira (6), também na 
região de Porto Esperidião. Uma 
caminhonete Hilux, com passagem de 
roubo na capital no dia 29 de maio, foi 
recuperada na MT-265. Durante 
patrulhamento, os policiais deram 
ordem de parada ao condutor do veículo, 
que estacionou às margens da rodovia. 
Ao checar a placa do veículo, foi 
constatado a ocorrência criminal. O 
condutor conseguiu fugir pela região de 
mata. Os militares continuam as buscas 

174, onde foi avistada uma 
Toyota SW4 entrando no município em 
alta velocidade.

Após rondas, Diante disso, o 
veículo, que foi encontrado no quintal de 
uma residência no bairro Parque Maria 
da Conceição. Durante abordagem, o 
suspeito confirmou que o veículo tinha 
vindo de Cuiabá e o destino era o 
proprietário da residência em que se 
encontrava.

A outra ação aconteceu na noite 

 oliciais militares de Cáceres 
junto com a equipe do Gefron e PD e l e g a c i a  d e  F r o n t e i r a ,  

recuperaram uma caminhonete com 
queixa de roubo que seria levada para a 
Bolívia, prendendo um  suspeito em 
flagrante. A ação se iniciou quando os 
policiais da Força Tática receberam a 
informação de que a camionete S10, 
roubada em Diamantino, estava sendo 
rastreada pelo sistema de localização 
que apontou que o veículo estaria em 
direção a Cáceres.

Foi organizada uma operação 
integrada para que policiais pudessem 
abordar o motorista na MT-343, na 
entrada do município. E realmente, o 
meliante de iniciais E.B.O. foi preso, 
constatando-se  seu nome em várias 
passagens criminais por roubo e 
tentativa de estupro.

Em conversa, ele disse que foi 
contratado para levar o veículo para 
Porto Estrela e depois San Mathias, na 
Bolívia. Alegou que receberia R$ 5 mil 
pe lo  se rv iço .  Com e le  fo ram 
encontrados um facão, uma faca, folhas 
de cheque e dinheiro. O suspeito foi 
encaminhado à delegacia para as 
devidas providências.

Também no final de semana, 
outros dois veículos roubados foram 
recuperados pelo Gefron. A primeira 
ação aconteceu na madrugada da sexta-
feira (7), em Porto Esperidião na BR-

CABRITOS NA FRONTEIRA

Operações recuperam veículos 
roubados engaiolando suspeitos
Gefron/MT  c/ Redação

S-10 e Hilux apreendidos, são filé para escambo por drogas na Bolívia 

CAPIVARA GORDA

Ladrão cheio de broncas ganha
carona de camburão pro xilindró
Da Redação

Foto: Arquivo

Ladrão Luiz Márcio Rodrigues da Silva, Patuá cheio de pepinos e foi pro pote 

 Foto: PM/MT

 Fotos: Gefron/MT
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positivos. O curso irá 
desenvolver uma série de abordagens 
para aprimorar o trabalho na unidade.

“É importante porque vamos 
discutir a rotina e as responsabilidades 
de cada indivíduo dentro de uma UTI 
e isso é essencial para uma alta 
performance, qualidade e segurança 
assistencial”, explica Rezende.

Entre as ações promovidas 
pelo HSL, a redução da mortalidade 
na UTI envolve a implantação de 
metas diárias, com a participação de 
todos os setores e a criação de uma 
linha horizontal e efetiva de cuidados, 
impulsionando o NIR (Núcleo Interno 
de Regulação) na busca ativa de 
pacientes que precisam de UTI, 
otimizando o fluxo de entradas de 
pacientes. 

Essas mudanças permitiram 
maior gestão e qualidade no 
atendimento. A realização de cursos 
de capacitação também estimula 
novas habilidade técnicas, como 
cuidados paliativos, ventilação 
mecânica, entre outros, e promovem 
ainda mais segurança ao paciente.

 UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do Hospital São ALuiz (HSL), em Cáceres, 

apresentou redução de 10% na taxa de 
mortalidade nos primeiros cinco 
meses de 2019, em comparação com o 
mesmo período do ano passado. 

Os dados foram obtidos por 
m e i o  d e  f e r r a m e n t a s  d e  
monitoramento e o indicador coloca o 
hospital no mesmo patamar de UTIs 
de grandes centros do País. 

O estudo apontou, também, 
que o HSL atendeu o dobro de 
pacientes, ampliando a oferta de 
serviços mantendo a mesma estrutura, 
para uma população de 22 municípios 
da região Oeste do Estado e da vizinha 
Bolívia.

Os resultados obtidos pelo 
HSL,  unidade  da  Pró-Saúde  
A s s o c i a ç ã o  B e n e f i c e n t e  d e  
Assistência Social e Hospitalar, e a 
busca contínua por melhorias, 
resultaram em um curso que será 

ministrado no mês de julho, 
entre os dias 6 e 7, no próprio HSL, 
intitulado “Construindo uma UTI de 
Alta Performance”, direcionado aos 
médicos e equipe multidisciplinar do 
hospital com envolvimento direto nos 
cuidados com o paciente.

Segurança, organização e 
gerenciamento da UTI, além de 
oficinas práticas, serão os temas 
trabalhados durante os dois dias. 

O curso, que terá entre seus 
palestrantes o ex-presidente da 
Associação Brasileira de Medicina 
Intensiva (AMIB), Ederlon Rezende, 
não terá custo algum para os 
participantes e fornecerá certificados 
da AMIB, responsável pela realização 
do evento, em parceria com o HSL.

De acordo com o diretor 
Hospitalar do HSL, Bruno Ferreira 
Rezende, as qualificações são parte de 
uma série de ações promovidas na 
administração da Pró-Saúde e já 
começam a mostrar resultados 

 Festival Internacional de 
Pesca Esportiva (Fipe) de OCáceres irá movimentar cerca 

de R$ 10 milhões na economia do 
município, segundo informações da 
Prefeitura. A expectativa é que 200 
mil pessoas aproveitem os 5 dias de 
festa, entre 10 e 14 de julho. Entre as 
atrações do evento estão o cantor Léo 
Santana e o prêmio de uma Saveiro 
nova, com carretinha, para quem 
pescar o maior peixe.

Em sua 38ª edição, a Fipe irá 
custar R$ 2 milhões, divididos entre 
patrocínio do Estado, Assembleia 
Legislativa e empresas locais. “É o 
maior evento turístico de Mato 
Grosso, que vai atrair muitos turistas, 
que aproveitam para conhecer outras 
cidades do estado, como Chapada dos 
G u i m a r ã e s  e  N o b r e s .  D o  
investimento, mais de 90% é dos 
patrocínios”, afirma o prefeito Francis 
Maris Cruz.

Segundo a organização, o 
evento é o maior festival de pesca 
esportiva em água doce do país, que 
rendeu a Cáceres o título de Capital 
Nacional da Pesca Esportiva. No 
quesito pesca, vai ter premiação para o 
maior peixe, uma Saveiro nova com 
carretinha.

Outras categorias como 
melhor idade, pessoa com deficiência 

festivais existentes, e isso só 
foi possível pelos parceiros que 
acreditam nesse importante evento”, 
disse Francis.

Conforme ele ,  o  Fipe 
movimenta uma rede de bares, 
restaurantes, hotéis, postos de 
combustíveis, lojas de material de 
pesca.” Queremos fazer a cada ano 

e pesca embarcada também 
terão prêmios, porém, com menor 
valor. Durante o lançamento ainda 
foram destacadas as premiações do 
38º Festival Internacional de Pesca 
Esportiva de Cáceres.

"Este ano as premiações 
ultrapassam a casa dos 250 mil reais, 
sendo a maior premiação de todos os 

David Martin Quinlan, 
compositor, pastor de música cristã 
contemporânea, na segunda noitada, 
dia 11 e na final, dia 14, o cantor 
católico carismático Thiago Brado, 
além de regionais, todos com entrada 
gratuita.

uma festa ainda melhor, não 
só para os visitantes, como para o 
povo cacerense", enfatiza o prefeito. 

E na parte festiva, o Festival 
terá shows de Léo Santana, Cesar 
Menotti e Fabiano, Fala Mansa e 
Alexandre Pires, além do gospel 

FATURANDO ALTO

Com custo de R$ 2 milhões FIPe
deverá movimentar 5 vezes mais

Este ano as premiações ultrapassam 250 mil reais, a maior  de todos os festivais  existentes e pescador do maior peixe, leva uma Saveiro nova com carretinha

Assessoria c/ Redação

Shows atendem apelo ecumênico com David Quinlan e Thiago Brado 

ALTA PERFORMANCE

Hospital S. Luiz de Cáceres
reduz mortalidade em 10%
Assessoria

Hospital São Luiz é um dos mais modernos da região oeste de MT   

Foto: JCC

A promotora de Justiça 
Taiana Castrillon Dionello explica 
que a proposta é fomentar a atuação 
colaborativa de todos os integrantes 
da rede de proteção, criando uma 
rotina de atuação de cada parceiro, a 
fim de investigar e punir os casos de 
violência que surgirem, buscando, 
assim, prevenir novos crimes, ao 
mesmo tempo em que serão buscadas 
alternativas para minimização dos 
danos físicos, psicológicos e sociais 
sofridos pelas vítimas.

"O objetivo do projeto é atar, 
oficial e definitivamente, os laços 
entre as instituições, criando um 
procedimento a ser seguido quando 
surgir a notícia de que uma criança ou 
adolescente foi vítima de violência 
sexual – seja de que espécie for, 
buscando soluções criativas para o 
orçamento, tempo e recursos 
humanos limitados de cada instituição 
– sempre respeitando suas atribuições 
– e estabelecendo o diálogo 
construtivo entre os componentes da 
rede de proteção", destacou a 
promotora de Justiça.

scrivães da Polícia Civil do 
m u n i c í p i o  d e  C á c e r e s  Eparticiparam nesta sexta-feira 

(07) da segunda capacitação sobre 
escuta especializada promovida pelo 
"Projeto Luz – Cáceres Protege as 
suas Crianças e Adolescentes", 
desenvolvido pelo Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso e parceiros.

Durante o curso, foram 
repassadas técnicas para melhorar o 
a t e n d i m e n t o  à s  c r i a n ç a s  e  
adolescentes vítimas de abuso sexual.

Ao todo foram quatro horas 
de capacitação. A temática foi 
abordada pelas psicólogas Rayanne 
Moreno e Dayanne Marciano Moreno 
Guedes e teve como base a Lei 
13.431/2017.

Implantado em outubro do 
ano passado em Cáceres, o Projeto 
Luz visa assegurar a priorização e 
padronização do atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas de 
abuso sexual para garantir uma 
investigação célere e efetiva, 
buscando evitar a revitimização e 
reiteração delitiva.

PJC-MT c/ Redação

PROJETO LUZ

Policiais da PJC participam
de capacitação em Cáceres

Curso repassou técnicas para melhorar o atendimento à vítimas de abuso sexual  

Foto: Assessoria

Fotos: Divulgação
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Nesta terça feira, 11 de junho, 
comemora-se pelo calendário, o Dia da 
Marinha Brasileira, data associada à 
Batalha Naval de Riachuelo, cuja vitória, 
atribuída ao Almirante Barroso trouxe ao 
Brasil o domínio das comunicações 
fluviais e pleno controle sobre rios 
adjacentes, como o Paraná e o Paraguai. 
Foi naquele longínquo histórico dia 11 de 
junho de 1865, portanto 219 anos 
passados, que a esquadra de guerra 
brasileira travou uma batalha decisiva no 
leito do rio Riachuelo contra os navios 
paraguaios. 

O principal comandante brasileiro 
dessa batalha foi Francisco Manuel 
Barroso, mais conhecido como Almirante 
Barroso, que já havia lutado em outras 
batalhas navais, como as da Guerra contra 
as Províncias Cisplatinas, na época em 
que Dom Pedro I era imperador. A Batalha 
do Riachuelo, resultou em uma série de 
imprevistos e manobras estratégicas de 
grande vulto e a consequente vitória, 
comprovou a potencia da  a marinha do 
Brasil criada em 1736, pelo rei João V, de 
Portugal, assim, nada mais justo que nesta 
gloriosa data, comemorar-se a magna 
efeméride da distinta instituição 
componente  das Forças Armadas do país. 

Com o advento da República, em 
1889, os combatentes da Guerra do 
Paraguai, como Osório, Duque de Caxias 
e o próprio Almirante Barroso, tornaram-
se heróis da nação e as instituições 
militares ganharam notoriedade e dia para 
sua celebração, sempre associado a algum 
marco de memória. 

Nunca é demais lembrar o 
protagonismo histórico de Cáceres na 
Guerra do Paraguai, um dos alvos das 
forças inimigas, salva por um milagre e 
com a princesinha, as demais localidades 
da região senão vejamos: Depois que as 

tropas de Francisco Solano Lopez 
tomaram a cidade de Corumbá situada à 
margem direita do rio Paraguai, os 
paraguaios mobilizaram uma frotilha com 
a missão de conquistar também o povoado 
de Vila Maria do Paraguai, berço da nossa 
Cáceres, evitando, assim, entrar no rio 
Cuiabá, pois havia uma tropa na Capital 
do Estado mais aparelhada para resistir à 
invasão, enquanto Vila Maria não oferecia 
qualquer resistência. Pois bem, guiada 
pelos índios guatós, a frotilha organizada 
pelo comandante Barrios seguiu rio acima 
até alcançar as baías Gaíva e Uberaba, 
onde imensos camalotes de aguapés 
tornaram impossível a subida dos navios. 

Este obstáculo natural teve seu 
nome imortalizado na rua lateral aqui do 
Correio Cacerense, a Tapagem, segundo o 
historiador Domingos Sávio da Cunha 
Garcia, uma formação de aguapés que se 

estendeu ao longo do leito do rio 
Paraguai, na região da lagoa Gayva, 
bloqueando a passagem das embarcações 
paraguaias, ao se juntar num ponto do rio, 
formando uma barreira que impediu o 
avanço das tropas de Barrios.  Diz a 
antologia que a Tapagem foi um milagre 
atribuído à Santo Antonio, em atenção às 
preces do Coronel Anibal da Motta. 
Fenômeno natural ou milagre, pouco 
importa, histórias a parte, (a da Tapagem é 
real), importante nesta data ímpar da 
aguerrida corporação, a importância de 
seus integrantes no cotidiano social, 
seja,marítima ou fluvial, de guerra ou 
mercante, razão de nossas homenagens 
aos Cisnes Brancos que singram as águas 
em defesa da vida, paz e liberdade. 

Do marujo ao Almirante, todos 
são dignos  do nosso apreço e  
consideração, hoje e sempre. 

Santo Tomás de Aquino, à luz da 
Filosofia, estabelece uma distinção entre 
a verdade substancial e a verdade 
formal. A verdade formal é aquela que 
decorre da aparência das coisas. A 
verdade substancial é aquela que 
expressa a natureza profunda do ser das 
coisas. A partir da concepção de Santo 
Tomás de Aquino, desejo tecer 
considerações sobre uma prática policial 
que está se tornando comum. Alguns 
presos, antes mesmo de serem 
apresentados a um juiz, têm sua cabeça 
raspada.

A Polícia alega que essa 
providência tem objetivo higiênico pois 
os cabelos do preso podem gerar a 
proliferação de germes patogênicos 
dentro da prisão. Esta é a verdade 
formal. Fosse essa a razão da medida, o 
preso de cabeça raspada não seria 
exibido na televisão. Se buscarmos a 
verdade substancial, na linha de Santo 
Tomás de Aquino, a atitude de raspar a 
cabeça do preso e exibir a cabeça 
raspada diante das câmeras, como 
verdadeiro troféu, tem a finalidade real 

de humilhar o preso.
Se o indivíduo julgado e 

condenado não pode ser humilhado, 
muito menos pode ser humilhado aquele 
que nem julgado foi. A Constituição 
Federal garante ao cidadão preso o 
respeito a sua integridade física e moral. 
(Artigo 5º, inciso XLIX). Esse respeito à 
integridade física e moral tem, como 
fundamento, a dignidade da pessoa 
humana.

Não pense o cidadão comum que 
o assunto não lhe interessa porque não 
está preso. Se a opinião pública assiste, 
sem protestar, à afronta de um artigo 
constitucional, estará concedendo 
permissão para que outros artigos sejam 
violados. Amanhã você, que é um 
homem de bem, terá sua casa invadida 
pelo credor, acompanhado de um 
policial, para que lhe seja subtraído um 
determinado aparelho doméstico. Você 
comprou a crédito esse aparelho e 
deixou de pagar uma prestação por estar 
às voltas com a saúde de um filho 
internado num hospital. 

O credor sente-se no direito de 
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TRUMPASSO & PUTIM

ASPONES GORDOS

CAIXA-FORTE

A indústria brasileira vem encolhendo, é o 
que evidencia a Pesquisa Industrial Anual, 
divulgada na última quinta-feira (6) pelo 
IBGE. Só em termos de receita líquida de 
vendas, o recuo foi de 7,7% entre 2014 e 
2017. Com menos empresas ativas, 
diminuiu em 12,5% a ocupação na 
indústria entre 2014 e 2017. Isso representa 
um contingente de 1,1 milhão de 
trabalhadores a menos empregados no 
setor industrial. É, bicho, o trem anda 
cosquento e quando a gente fala, dizem que 
somos pessimistas.

Levantamento publicado na última quinta-
feira (6) estima em mais de 1 milhão os 
novos casos de clamídia, gonorreia, 
tricomoníase e sífilis por dia entre pessoas 
de 15 a 49 anos. Em 2016, foram 376,4 
milhões de novas contaminações. A 
principal forma de prevenção ainda é o uso 
do preservativo, em Cáceres distribuído 
grátis em bares, salões de barbeiro e postos 
de saúde. Então, Mané, só vai pro vinagre 
quem é besta ou gosta do risco.

O governo federal precisa de mais de R$ 
200 bilhões extras este ano apenas para 
honrar o pagamento de benefícios 
previdenciários urbanos. Por isso, enviou 
ao Congresso Nacional o PLN 4/2019, que 
pede aos parlamentares autorização para o 
Executivo realizar operação de crédito 
suplementar para pagar essa e outras 
despesas correntes, no valor total de R$ 
248,9 bilhões.  E onde está os R$ 403 
bilhões que a gente já pagou sói de 
impostos este ano?

Putin ameaçou, deixar expirar em 2021 um 
tratado de controle de armas nucleares 
estratégicas com os Estados Unidos, se os 
americanos não manifestarem vontade em 
prolongá-lo. "Se ninguém quiser prolongar 
o acordo, então nós não o faremos", 
afirmou. Segundo ele, até agora, ninguém 
negociou com eles. "O processo de 
discussões formais não foi lançado, 
enquanto o acordo expira em 2021", 
acrescentou.

Conforme o presidente da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso, , a média 
salarial dos servidores da Assembleia 
Legislativa é de R$ 12 mil para uma carga 
horário de  horas diárias, adiantando que 
tem gente que foi admitido há três anos 
com salário de R$ 8 mil e hoje ganha R$ 12 
mil,  aumento de 50%, prometendo fazer 
um estudo que seja real e mais justo.  

Enquanto isso em  um documento 
encaminhado ao Sintep, o governador de 
MT afirma que está legalmente impedido 
de atender as reivindicações dos servidores 
da educação, que estão em greve há quase 
duas semanas. Entre as exigências, restos a 
pagar da RGA de 2018. Ratificando, pro Zé 
aspone da AL-MT pode, pro mestre que 
educa a futura geração, nada?  Ninguem 
fala do caixa-forte, dinheiro nosso 
abarrotando em impostos, o erário em R$ 
15 bilhões nos 160 dias de 2019.

EDITORIA

fazer justiça com as próprias 
mãos. Isto porque ele integra a parte 
sadia da sociedade (os homens que 
pagam as contas) e você é um 
t r a n s g r e s s o r  ( n ã o  h o n r a  o s  
compromissos financeiros).

Se o lar de alguém é invadido, 
não importa quem seja esse alguém, 
estará sendo desrespeitado o artigo 5º, 
inciso onze, da Constituição Federal, 
que estipula seja a casa o asilo inviolável 
do indivíduo. A Constituição não 
protege apenas a casa ou apartamento.

Protege também o barraco de 
zinco, a habitação coberta por pedaços 
de papelão, a choupana humilde onde o 
ser humano se recolha para o repouso e a 
paz interior a que tem direito. 
Infelizmente muitas vezes, os próprios 
ditos guardiões das leis, ao arrepio delas, 
as transgridem em detrimento da 
comunidade. 

***___João Baptista Herkenhoff , é 
mestre em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Livre-Docente da Universidade 
Federal do Espírito Santo.
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O promotor da 4ª Promotoria de 
Justiça Cível de Cáceres, Anderson Yoshinari 
da Cruz, ofereceu Ação Civil Pública por  
Improbidade Administrativa contra dois 
suspeitos, após denuncias da Unemat, contra 
os acusados de falsificar diplomas de pós-
graduações em nível de Mestrado. Um deles 
disse ter pago R$ 1,1 mil para validar seu 
diploma e o outro, R$ 4 mil pela falsificação, 
mas não chegou a  usar o diploma. 
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A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
do Hospital São Luiz (HSL), em Cáceres, 
apresentou redução de 10% na taxa de 
mortalidade nos primeiros cinco meses de 
2019, em comparação com o mesmo período 
do ano passado. No lapso temporal, o HSL 
atendeu o dobro de pacientes, ampliando 
serviços com a mesma estrutura na área 
regional oeste de  22 municípios da vizinha 
Bolívia. 
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Finalmente, o homicida Arley Fagundes Ricardo, cunhado e 
assassino de Alessandra Fernandes Silva, no dia 9 de outubro do ano 
passado em  Pontes e Lacerda, foi preso no último final de semana. O 
assassino que havia sangrado a cunhada a golpes de faca  até a morte, na 
frente da filha dela de 5 anos, estava foragido há 8 meses e agora deverá 
passar longas férias atras das grades. Página 04

O 38º Festival Internacional de Pesca Esportiva (Fipe) de Cáceres 
irá custar R$ 2 milhões, divididos entre patrocínio do Estado, Assembleia 
Legislativa e empresas locais, mas em contrapartida irá movimentar cerca 
de R$ 10 milhões na economia local, segundo estimativas  da Prefeitura. 
Ecumênico, o festival terá shows gospel de David Quinlan e do 
carismático Thiago Brado.  Página 03

MIDAS PANTANEIRO

FIPe terá custo de R$ 2 milhões
com faturamento 5 vezes maior

Festival Internacional que rendeu a Cáceres o título de Capital Nacional da Pesca  Esportiva deve receber  em 5 dias, 200 mil pessoas, movimentando R$ 10 milhões

Potencial  turístico de Cáceres gera renda extra durante o FIPe   

Foto: JCC

ESTRUTURADA

UTI reduz mortalidade em
10% no Hospital São Luiz

Qualificações são partes de série de 
ações na administração da Pró-Saúde 

Foto: JCC

DIPLOMAS FALSOS

Unemat denuncia falsos
professores ao MPE/MT

Falsificação de diplomas vai do 
supletivo aos de mestres e doutores 

Foto: Ilustrativa

NA TRANCA

Capturado assassino que
matou cunhada a facadas

Alessandra foi morta a golpes de faca enquanto filhinha chorava. No detalhe, o assassino Arley Fagundes   

Fotos: Reprodução

Projeto Luz mobilizou
policiais civis de Cáceres
em escuta  especializada

Suspeitos são grampeados
com veículos roubados na
rota fronteiriça do tráfico

Gestões buscam valorizar
turismo do pantanal com
investimentos para bioma

Menino morreu afogado
depois de cair do barco no
Rio Paraguai em Cáceres
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