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A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano 
e Plutão movimentando 
i n t e n s a m e n t e  s e u s  
relacionamentos pessoais e 
profissionais. Procure manter 

a calma diante de imprevistos ou de 
dificuldades em uma sociedade ou 
casamento. Essa energia dura apenas alguns 
dias.

Esotérico

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano 
e Plutão deixando sua rotina 
mais intensa, especialmente 
a de trabalho. O período, que 

dura apenas alguns dias, pode marcar o 
início da finalização de um projeto de 
t r a b a l h o .  C u i d e  d e  s u a  s a ú d e ,  
especialmente do sistema arterial.

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano 
e Plutão indicando pequenas 
dificuldades em um romance 
ou relacionamento afetivo. 

Procure manter a calma diante de 
imprevistos e possíveis decepções. Não se 
envolva em provocações, evite brigas e 
discussões.

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano 
e Plutão indicando dias de 
poss íveis  d i f iculdades  

domésticas ou em um relacionamento 
familiar. Procure manter a calma e afaste-
se de provocações. Não comece nenhum 
tipo de reforma em sua casa durante este 
mês.

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano 
e Plutão indicando dias 
intensos, que você pode estar 
com os nervos à flor da pele. 

O período, que dura alguns dias, pode 
envolver a finalização de uma negociação 
importante. Tensão e pressão podem estar 
presentes nos próximos dias.

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano e 
Plutão indicando a finalização 
de um processo ou de uma 
etapa que envolve pessoas 

e/ou empresas estrangeiras. Uma viagem 
pode ser adiada. Sua filosofia de vida e 
religiosidade podem passar por um 
momento de reavaliação.

A Lua entra na fase Cheia 
em Libra, chega unida a 
Júpiter e em tenso aspecto 
com Urano e  Plu tão  
indicando dias de pequenos 

problemas  e  enf rentamento  de  
dificuldades relacionadas a uma 
sociedade ou parceria financeira. Um 
empréstimo de uma grande instituição 
pode ser adiado.

A Lua entra na fase Cheia em 
seu signo, chega unida a 
Júpiter e em tenso aspecto 
com Urano e Plutão indicando 
dias  de  f inal izações  e  
p o s s i b i l i d a d e  d e  

rompimentos. Portanto, tome cuidados 
redobrados com a maneira que fala e reage, 
pois você pode estar impulsivo e agressivo. 
Evite brigas e discussões.

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter 
e em tenso aspecto com 
Urano e Plutão deixando 
você mais fechado e voltado 
para suas emoções mais 

profundas e sentimentos do passado, que 
podem vir à tona. O momento é bom para 
fazer a finalização do planejamento de um 
projeto.

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

A Lua entra na fase Cheia 
em Libra, chega unida a 
Júpiter e em tenso aspecto 
com Urano  e  P lu t ão  
indicando dias de certa 

instabilidade financeira e enfrentamento 
de pequenas dificuldades e problemas. O 
período, que dura alguns dias, pode 
envolver atraso em pagamentos ou 
adiamentos na assinatura de contratos.

By Rosane Michels

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

A Lua entra na fase Cheia em 
Libra, chega unida a Júpiter e 
em tenso aspecto com Urano 
e Plutão indicando pequenos 
problemas em projetos 
profissionais ou uma revisão 

mais profunda em um plano de carreira. 
Uma promoção ou a apresentação de um 
projeto pode ser adiada. O momento pede 
calma diante de imprevistos.

Desejamos felicidades mil ao jovem Taliki 
Cristian, que hoje completa mais um ano de 
vida, e recebe os abraços dos familiares e 
amigos.

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

Uma quarta-feira regada de boas energias, as lindas e 
simpáticas Rosana Mendes e sua filha Hemile.

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

A Lua entra na fase Cheia 
em Libra, chega unida a 
Júpiter e em tenso aspecto 
com Urano e  Plutão 
indicando a possibilidade 

de pequenas dificuldades com uma 
equipe de trabalho. Um projeto pode 
precisar de mais prazo de entrega. Um 
contrato pode ser adiado, ou não ser 
renovado.

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

Mamãe de primeira viagem aguardando 
ansiosa a chegada da pequena princesa Anelise, 
Maria Rosa Silva a quem desejamos felicidades, 
um parto tranquilo e que Anelise nasça com 
muita saúde. Torcemos por você amiga. 

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

Um Bom Dia especial a esse casal que por onde 
passa deixa a magia do amor no ar, Adirce Alves 
e João Batista. Felicidades!!

Quem está colhendo mais uma rosa no jardim de sua 
existência é a elegante Josane Cunha. Parabéns e 
muitos anos de vida!!
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 Foi presa na manhã de ontem pela Polícia Militar em parceria 
com a Polícia Civil,  parte da quadrilha que mantinha uma família 
como refém em Cáceres.  A prisão só foi possível após denúncia 
anônima ao CIOSP.  Página 03

 Os interessados em concorrer a uma das 
2.340 vagas ofertadas pela Universidade do 
Estado de Mato (Unemat) no vestibular já 
podem se inscrever. Página 03

 T é c n i c o s  d a  
Secretaria de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra-MT) e 
da Secretaria de Aviação 
Civil (SAC) do Governo 
Federal visitaram diversos 
aeroportos regionais de 
Mato Grosso para realizar 
os primeiros estudos de 
ampliação das unidades.
   Página 04

 Policiais militares do Grupo Especial de Segurança de 
Fronteira, neste sábado (08.04) por volta das 17 horas recuperou um 
caminhão Baú e uma caminhonete Hilux, todos produto de roubo.

            Página 05

AÇÃO CONJUNTA

Quadrilha que mantinha vítimas em cárcere privado e
sob tortura psicológica foi presa após denúncia anônima

Foto: PM

Ação resultou em quatro presos e várias armas aprendidas

VISITA TÉCNICA

Equipe técnica visitou aeroporto de Cáceres
para primeiros estudos de ampliação e reforma
 
Foto: Assessoria / Sinfra-MT

Técnicos avaliaram os 
aeroportos regionais

ENSINO SUPERIOR

Inscrições do vestibular da
Unemat já podem ser feitas 

Foto: Arquivo

Página 08

FRONTEIRA

Gefron recupera veículos que
seriam levados para Bolívia

Carro roubado foi descoberto através de denúncia anônima

Foto: Gefron

ESPORTES

 Página 07
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s estratégias de atuação dos Aprodutores rurais conforme a 
nova Lei do Bioma Pantanal 

foram abordadas no último dia da 
Missão Técnica da Famato e Senar-MT, 
em Campo Grande-MS. A lei está em 
discussão na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara Federal. A missão 
técnica terminou sexta-feira (7) com a 
visita dos participantes na Federação de 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul (Famasul).
 O objetivo do encontro foi 
fortalecer as discussões sobre o 
desenvolvimento sustentável do Bioma 
Pantanal que, no ponto de vista das 
Federações Famato e Famasul, na forma 
em que está coloca em risco a área 
pantaneira. A gestora do Núcleo Técnico 
da Famato Lucelia Avi destacou a 

importância da união de forças para a 
formatação de ações conjuntas entre os 
estados que conciliem a proteção do 
meio ambiente de forma sustentável e o 
respeito ao produtor pantaneiro. 
 “A Famato apoia toda forma de 
discussão e quer contribuir com a 
aprovação de uma lei adequada ao 
Bioma Pantanal. Mas precisamos 
equacionar esse processo valorizando os 
p a n t a n e i r o s  e  a s  a t i v i d a d e s  
agropecuárias que por muitos anos são 
realizadas no pantanal mato-grossense”, 
destacou Lucélia. A maior preocupação 
do presidente da Famasul Mauricio 
Saito é que o projeto seja legislado por 
pessoas que não têm conhecimento de 
causa. “A nossa grande preocupação é 
que  pes soas  que  não  t enham 
conhecimento comecem a querer 

legislar sem saber exatamente qual é a 
realidade do Bioma Pantanal. A nossa 
contribuição, enquanto Federação, está 
muito baseada naquilo que os próprios 
pantaneiros nos apresentam”, apontou 
Saito.
 Em relação à iniciativa do 
Sistema Famato em visitar as unidades 
da Embrapa, Saito disse que o caminho é 
justamente esse. “Temos que caminhar 
com a comunidade científica que tem 
grande peso em um momento de 
discussão política. Essa ação é 
importante para nós enquanto setor que 
está preocupado com o bioma. Nós 
temos que apresentar argumentos 
técnicos, já que tecnicamente temos 
como provar que no pantanal a produção 
é sustentável. O pantanal é um só e o 
objetivo dos pantaneiros também 
acredito que seja um só. Não podemos 
deixar que quem está de fora decida pelo 
pantanal, quem está dentro é que tem que 
decidir”, ponderou.
 Para o presidente do Sindicato 
Rural de Itiquira Roberto Carlos 
Montagna, a missão foi uma excelente 
oportunidade para os 15 municípios que 
compõem o Bioma do Pantanal mato-
grossense e deverá ser o marco 
regulatório para a região. “É preciso 
acabar com essa situação agoniante do 
Pantanal. Precisamos entender o que 
realmente é a Lei do Pantanal, que até 
então está nas entrelinhas”, apontou 
Montagna. O produtor rural de Poconé 
Raul Santos Costa Neto destacou que a 
população pantaneira é responsável pela 
preservação do Pantanal, porém não é 
r econhec ida .  “Nós  p rodu to res  
pantaneiros somos taxados como 

malfeitores, quando na verdade somos 
nós que cuidamos desse bioma. E somos 
nós que cobramos uma lei que seja 
específica para a região e que não 
prejudique a produção agropecuária 
pantaneira”, salientou. Para o vice-
presidente do Sindicato Rural de 
Cáceres Jeremias Pereira Leite, a missão 
representou um avanço das duas 
Federações em estar discutindo um 

assunto muito importante e de interesse 
comum. “Foi fundamental para o 
nivelamento dos procedimentos para 
mudanças legais, haja vista que tem que 
haver uma sintonia da legislação tanto 
no âmbito estadual quanto federal. E 
tanto a Famato como a Famasul estão 
trabalhando para interceder junto aos 
poderes Legislativo e Executivo na 
legislação”, disse Jeremias.

Nova Lei do Bioma Pantanal foi
discutida pela Famato e Famasul

MISSÃO TÉCNICA

 Ascom Famato

objetivo do encontro foi fortalecer as discussões sobre o desenvolvimento sustentável do Bioma Pantanal que, 
no ponto de vista das Federações Famato e Famasul, na forma em que está coloca em risco a área pantaneira

O objetivo do encontro foi fortalecer as discussões sobre o desenvolvimento sustentável do Bioma Pantanal 

Foto: Ascom Famato

P oliciais militares do Grupo 
Especial de Segurança de 
Fronteira, neste sábado (08.04) 

por volta das 17 horas recuperou um 
caminhão Baú e 
uma caminhonete 
H i l u x ,  t o d o s  
produto de roubo.
 A equipe 
do Gefron recebeu 
u m a  d e n ú n c i a  
anônima que em 
C á c e r e s ,  m a i s  
precisamente no 
bairro Junco, havia 
um caminhão baú 
d e  c o r  p r a t a  
roubado e que um 
h o m e m  t e r i a  
escondido em um 
terreno baldio. Que seria levado para 
Bolívia e trocado por entorpecentes.
 Diante dessas informações a 
Guarnição deslocou até o bairro Junco, 

na cidade de Cáceres e já na Rua poeiros 
foi avistado um caminhão baú de cor 
prata parado em um terreno aparentado 
estar abandonado. Ao fazer a verificação 

do referido veículo 
f o i  l o c a l i z a d o  
dentro do baú uma 
H i l u x  d e  c o r  
branca.
 Ao realizar a 
checagem dos dois 
veículos pela base 
d o  G e f r o n ,  o  
caminhão constou 
produto de roubo 
n a  c i d a d e  
Saquarema-RJ e a 
caminhonete Hilux 
constou produto de 
roubo na cidade de 

Teresina-PI.
 Diante dos fatos os veículos 
foram encaminhados para o CISC de 
Cáceres para as devidas providências.

Gefron recupera veículos que
seriam levados para Bolívia

Carla Duarte/Gefron

BERROU

O Gefron chegou até os veículos através de denúncia anônima

Foto: Gefron
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 O levantamento realizado 
pelos técnicos de ambos os 
ó r g ã o s  i r á  r e s u l t a r  e m  
investimentos do Governo 
Federal na ampliação de cada 
uma das unidades. 
 Ainda sem data marcada, 
o próximo leilão de concessão vai 
beneficiar o Estado em obras 
aeroportuárias.
 O projeto é resultante de 
um pedido do próprio governador 
Pedro Taques. A parceria vai 
resultar em um modelo inédito 
q u e  p o t e n c i a l i z a  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  
municípios. 
 “Esta será uma grande 
vitória para Mato Grosso, que 
conseguirá, em poucos anos, 
além do Marechal Rondon, mais 
q u a t r o  a e r o p o r t o s  
concessionados, garantindo uma 
melhor qualidade de serviços 
prestados e mais tranquilidade 
aos passageiros”, afirmou o 
governador.
 Segundo a frente técnica 
d a  s e c r e t a r i a ,  u m a  d a s  
justificativas para essa mudança 
de perfil das empresas foi a saída 
d a  I n f r a e r o  c o m o  s ó c i a  
obrigatória (49%) nestes casos 
das concessões. 
 Com essas concessões o 
g o v e r n o  f e d e r a l  p r e v ê  
investimentos entre R$ 1,9 bilhão 
e R$ 2,40 bilhões.

s visitas aconteceram nos Adias 10 e 11 de abril, nas  
c idades  de  Cuiabá ,  

Rondonópolis, Cáceres, Tangará 
da Serra e Sorriso.
 O levantamento de dados 
tem como objetivo subsidiar 
futuros projetos de melhorias das 
unidades aeroportuárias do 
Estado. 
 O adjunto de Logística da 
Sinfra, Rogério Ribeiro Arias, 
acredita que estes estudos irão 

a b r i r  a s  p o r t a s  p a r a  o  
desenvolvimento.
 “Por ser um Estado com 
g r a n d e  p o t e n c i a l  d e  
desenvolvimento, Mato Grosso 
exige uma logística aeroportuária 
de qualidade. 
 E, através destes estudos, 
podemos ter uma boa base para 
desenvolvermos projetos de 
longo prazo que atendam tanto a 
economia como a população em 
geral”, disse Arias.

 ideia, de início, era "se Ajuntar em roda, conversar, 
descontrair e fortalecer os 

laços de amizade". Assim, em 
fevereiro de 2016, nascia a 
"Turma dozamigos". Formada 
por Alex Pockevicke, Matheus 
Moreira, Marisete Moreira,Diego 
Moreira , Ana Carolina Morales e 
Lorrane Oliveira, a turma 
começou a realizar festas tipo 
open bar, e os jovens logo viram 
que poderiam ir além. "Pensamos 
em fazer festas e ajudar o 
próximo", conta Alex. 
 "Continuar com a turma, 
mas realizar eventos com 
responsabilidade social, e assim 
nossas festas passaram a ter um 
novo objetivo, o de arrecadar 
fundos para eventos beneficentes, 
focados em dar alegria a 
crianças".
 Em 12 de outubro do ano 
passado, eles realizaram o 
primeiro evento, do Dia das 
Crianças, com a participação de 
200 crianças do bairro Betel, 
periferia de Cáceres. E no 
próximo dia 16, fazem a Páscoa 
no bairro do Junco.
 Contam com o apoio de 

 O grupo pretende levar 
alegria a 400 crianças. Lanches, 
brincadeiras e um ovo de páscoa 
para cada uma delas. A ação 
solidária será realizada na 
Avenida Rancho Verde, nº 39, na 

algumas empresas e pessoas, e 
com a renda da festa open bar 
realizada em fevereiro último, 
quando o grupo completou um 
ano, mas afirmam que precisam 
de doações.

E quem quiser, pode ajudar!residência do casal Eleni e 
Antonio. 

Interesse Público - conforme o 
Edital nº 03/2016. Informa a 
convocação dos (as) candidatos 
(as) classificados (as) no 
Processo Seletivo Simplificado 
03/2016, para suprir as vagas dos 
servidores que tiveram contrato 
rescindido em 30/03/2017.

 Convocação  do  ( s )  
candidato (s) classificado (s) do 
Processo Seletivo Simplificado 
0 3 / 2 0 1 6  a b a i x o  c i t a d o .  
Considerando que o (s) candidato 
(s) classificado (s) deverá 
comparecer a esta secretaria para 
entrega de documentação para 
compor o quadro de vagas 
apresentadas por esta secretaria, 
na data de 11/04/2017 à 
13/04/2017.

r o c e s s o  S e l e t i v o  PSimplificado 03/2016 
Edital Complementar nº 

002/2017, de 10 de abril de 
2017.

Considerando o Edital nº 03/2016 
de Abertura de Processo Seletivo 
Simplificado para atender à 
necessidade de Temporária de 
Excepcional Interesse Público, 
da Prefeitura Municipal de 
Cáceres/MT;

 A Prefeitura de Cáceres – 
MT, através da Secretaria 
Municipal de Ação Social e a 
Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado 03/2016, designada 
através da Portaria nº 163/2016 
para atender à necessidade 
Temporária de Excepcional 

AMOR AO PRÓXIMO

Amigos se unem para levar
alegria as crianças em Cáceres
Diário de Cáceres/Clarice Navarro

Em 12 de outubro do ano passado, eles realizaram o primeiro evento, do Dia das Crianças, com a participação 
de 200 crianças do bairro Betel, periferia de Cáceres. E no próximo dia 16, fazem a Páscoa no bairro do Junco

Foto: Arquivo Pessoal

Turma DozAmigos

VISITA TÉCNICA

Equipe técnica visitou aeroporto de Cáceres
para primeiros estudos de ampliação e reforma
Simone Ishizuka/Sinfra-MT 

 
Foto: Arquivo

Aeroporto de Cáceres

Assessoria 

CONVOCAÇÃO

Ação Social convoca classificados
para entregarem documentação

Candidatos convocados:
Cargo: Educador Orientador Social 40 horas – Código 05

Ordem Nome RG

35 Júlia Maria Alves 24094005

36 Guilherme Leite Ribeiro 13940236

37 Ana Paula de Andrade Barbosa 17197007

38 Cleuza Cruz Nunes 10271074

Cargo: Auxiliar de Cuidador 40 horas – Código 03

Ordem Nome RG

09 Ianete Menezes Rodrigues 10516565

Cargo: Cuidador 40 horas – Casa da Criança - Cód- 04

Ordem Nome RG

10 Maria Rosemery Isidorio Souza 12424811

Cargo: Assistente Social 30 horas – Código 02

Ordem Nome RG

15 Fátima Gonçalina de Almeida 11247380

Cáceres-MT, quarta-feira 12 de abril de 2017 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

da instituição afim de que mais 
pessoas tenham a oportunidade de 
fazer um curso superior em uma 
universidade pública, gratuita e de 
qualidade.
 Os 58 cursos regulares 
ofertados neste vestibular estão 
distribuídos em 10 câmpus da 
Instituição. As provas serão 
realizadas no dia 25 de junho em 13 
cidades de Mato Grosso: Alta 
Floresta, Alto Araguaia, Barra do 
Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, 
Diamantino, Juara, Nova Mutum, 
Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, 
Sinop e Tangará da Serra.
 A Unemat adota sistema de 
ações afirmativas: todos os cursos 
oferecidos destinam 30% das vagas 
para estudantes oriundos de escolas 
públicas, e reservam 25% para 
candidatos negros ou pardos e 5% 
para candidatos indígenas. As outras 
40% das vagas são para ampla 
concorrência.
 Todas as informações sobre 
etapas do Vestibular e seus editais 
p o d e m  s e r  a c e s s a d a s  e m :  
www.unemat.br/vestibular.

s interessados em concorrer Oa uma das 2.340 vagas 
ofertadas pela Universidade 

do Estado de Mato (Unemat) no 
vestibular já podem se inscrever. A 
abertura das inscrições nos 58 cursos 
oferecidos pela instituição foi feita 
nesta segunda-feira (10) em Cuiabá 
em uma entrevista  colet iva 
concedida no Palácio Paiaguás pela 
reitora Ana Di Renzo, secretário de 
Ciência e Tecnologia, Domingos 
Sávio e pelo governador Pedro 
Taques.
 O período das inscrições no 
vestibular segue até o dia 21 de maio, 
mas o prazo para solicitar a isenção 
da taxa de R$ 100 podem ser feitas 
até o dia 13 de abril pelo 
site: . A www.unemat.br/vestibular
documentação comprobatória 
necessária para assegurar a isenção 
poderá ser entregue nos postos 
autorizados até o dia 17 de abril.
 Durante a coletiva, a reitora 

da Unemat destacou o compromisso 
social da universidade que atende 22 
mil acadêmicos em diferentes 
modalidades de ensino. De acordo 
com o levantamento, 82% dos 
candidatos que concorrem às vagas 
do vestibular são de Mato Grosso, e 
77% possuem renda familiar de até 
três salários mínimos. “A Unemat é 
patrimônio do povo de Mato Grosso, 
é uma universidade inclusiva que 
t e m  p r o m o v i d o  d e  f a t o  a  
transformação na vida dos mato-
grossenses por meio do acesso ao 
ensino superior em diferentes e 
distantes regiões desse estado”, 
afirmou.
 O secretário de Ciência e 
Tecnologia, Domingos Sávio, 
ressaltou o compromisso do governo 
em garantir e ampliar a oferta de 
ensino superior para a população do 
Estado. Ele lembrou que a Unemat, é 
totalmente gratuita, e que faz-se 
fundamental ampliar a divulgação 

intervalo de tempo serão realizados 
reparos nas instalações físicas com 
intuito de oferecer um melhor 
atendimento á toda população.”
 O Prefeito de Cáceres 
Francis Maris Cruz diz  que “O 
s e r v i ç o  é  u m  p r o j e t o  d e  
complementação alimentar que visa 
melhorar as condições de vida de 
famílias e pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional. 
Nós vamos ampliar o atendimento 
antes oferecido a 100 pessoas para 
150, o número de atendidos pela 
A ç ã o  S o c i a l ,  s a b e m o s  d a  
importância que tem sido a cozinha 
comunitária na vida daqueles que 
necessitam de uma alimentação 
digna.
 A cozinha comunitária está 
localizada no Bairro Vila Mariana, 
rua Rosauro Araújo Suzano e para 
receber o beneficio da ajuda 
alimentar o individuo deve passar 
por uma triagem para ser detectada a 
situação de insegurança alimentar, o 
diagnóstico é elaborado por uma 
equipe técnica da Secretaria de Ação 
Social que faz todo um trabalho de 
pesquisa.

A Prefeitura de Cáceres através da 
Secretaria de Ação Social contrata a 
empresa Norival de Aquino Carneiro 
& Cia Ltda, para administrar a 
Cozinha Comunitária Irmã Maria 
Estêvão, a empresa foi a vencedora 
do processo licitatório.
 A empresa vencedora da 
licitação vai continuar oferecendo 
diariamente 500, refeições  pelo 
valor estipulado de R$ 5,75, deste 
total, a prefeitura vai subsidiar o 
pagamento  de R$ 3,75 para 150 
pessoas de público prioritário. Estes 
pagarão apenas R$ 2,00 por refeição 
e para se enquadrarem como 
prioridade, vão passar por uma 
triagem para ser detectada a situação 
de insegurança alimentar.
 A Secretária Municipal de 
Ação Social Eliane Batista explica 
q u e ”  d e v i d o  a o s  t r a m i t e s  
b u r o c r á t i c o s  i n e r e n t e s  a  
administração publica visando a 
formalização de contrato com a 
empresa vencedora da licitação, a 
Cozinha Comunitár ia  estará 
suspendendo suas atividades até 
quarta feira (19), de abril, para 
reinauguração e durante este 

sendo que o suspeito C.C.C. de 21 
anos, assumiu ser o proprietário.
 Uma das vítimas, de iniciais 
A.J.A, de  38 anos, narrou aos 
policiais que foi seqüestrado por três 
homens armados, em um sítio, 
próximo ao 120 e foi levado para 

Cuiabá. Os suspeitos estavam num 
veículo Toyota Corola. A vítima 
narrou ainda que foi amarrado e 
torturado psicologicamente pelos 
suspeitos. Depois foi trazido para 
Cáceres, onde permaneceu em 
cárcere privado em companhia da 

38 com 06 munições intactas.
 Foram presos também 
M.A.S. de 34 anos, de Cuiabá; 
R.E.S. de 27 anos,  de Cáceres; 
C.C.C.O. de 21 anos também de 
Cáceres e W.S. A. de 33 anos, de 
Várzea Grande. Após o flagrante, 
suspe i to s ,  ve í cu los  e  t odo  
armamento apreendido foram 
encaminhados a Defron.

senhora M.J.A e o senhor A.C.C.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
depoimento das vít imas,  os 
criminosos a todo instante os 
ameaçavam. Na ação foram 
apreendidos: 01 Toyota Corolla 
(Blindado),  01 caminhonete 
Mitsubishi L 200, 01 pistola Taurus 
938, cal. 380, 02 carregadores, 27 
munições intactas e 01 revólver cal. 

e acordo com a denúncia os Dintegrantes da quadrilha 
usavam de violência e 

mantinham pessoas sob ameaça de 
forte armamento. Segundo a 
denúncia o grupo agia no Bairro São 
José e Vila Mariana em Cáceres. Em 
averiguação pela equipe de policiais 
na residência  situada no bairro Vila 
Mariana, não foram encontrados, 
pois a casa estava vazia. Já no 
segundo endereço, os policiais 
real izaram cerco pol ic ia l  e  
adentraram no imóvel.
 Durante a ação foram presos 
quatro suspeitos em flagrante, onde 
foi constatado cárcere privado, onde 
a s  v í t imas  so f r i am to r tu ra  
psicológica e física, sob a alegação 
que se não pagasse suas dívidas, 
seriam executados.
 Na revista pessoal, com 
W.S.A. de 33 anos, foi encontrado 
uma pistola, marca Taurus calibre 
380 e dois carregadores com 27 
munições intactas. Já na residência 
foram localizados um revólver 
calibre 38, seis munições intactas, 

AÇÃO CONJUNTA

Quadrilha que mantinha vítimas em cárcere privado e
sob tortura psicológica foi presa após denúncia anônima
Da Redação

Durante a ação foram presos quatro suspeitos em flagrante, onde foi constatado cárcere privado, onde as 
vítimas sofriam tortura psicológica e física, sob a alegação que se não pagasse suas dívidas, seriam executados

Arma apreendida
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ENSINO SUPERIOR

Inscrições do vestibular da
Unemat já podem ser feitas
Lygia Lima/Assessoria Unemat

 
Foto: Moisés Bandeira – Unemat

Reitora Ana Di Renzo, Secretário de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio e Governador Pedro Taques

SOB NOVA DIREÇÃO

Cozinha Comunitária tem
nova empresa administradora
Ascom/Thais Sabino

A empresa Norival de Aquino Carneiro & Cia Ltda, ganhou a licitação para 
administrar a Cozinha Comunitária Irmã Maria Estêvão
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 A prática de infração ambiental 
sujeita o infrator a penalidades de natureza 
penal, administrativa (como a multa 
aplicada pelo IBAMA ou pela SEMA) e 
civil (restaurar o dano causado). Essas 
penalidades se acumulam.
 Assim, o cumprimento de pena por 
crime ambiental não exime o infrator do 
pagamento da multa, da mesma forma que a 
recuperação de uma área desmatada não 
impede eventual processo penal pelo 
mesmo fato. Existem, no entanto, 
diferenças nos pressupostos para cada uma 
dessas esferas de responsabilidade.
 Enquanto a responsabilidade civil é 
objetiva e integral, isto é, requer apenas que 
se apure o dano e quem o produziu, a 
responsabilidade penal é subjetiva, 
demandando que se evidencie ainda que o 
infrator tinha consciência da conduta 
considerada ilícita ou que, no mínimo, não 
tenha adotado os cuidados que se espera de 
quem vive em sociedade.
 Se o fogo invade a área de 
preservação permanente de uma fazenda e 
destrói a vegetação, o proprietário deverá 
recuperar o que se perdeu (responsabilidade 
civil), mas somente poderá ser processado 
criminalmente se tiver provocado o 
incêndio ou, no mínimo, se não tiver tomado 
as medidas de costume para que o mesmo 
não ocorresse.
 Se a queda de uma árvore à beira de 
uma rodovia causar um acidente que leve à 
poluição de um rio, o transportador da carga 
deverá recuperar o curso d'água degradado, 
mas não responderá por crime. Mas, e a 
responsabilidade administrativa? Ou seja, 
as multas aplicadas pelos órgãos ambientais 
exigem prova de culpa do infrator?
 Ante a importância e repercussão 
dessa discussão jurídica, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) enfrentou esse 
tema recentemente. Nesse precedente, uma 
empresa que havia contratado a importação 
de combustível questionava multa recebida 
em razão de danos ambientais causados por 
explosão no navio que transportava a carga. 
A empresa dizia que não podia ser multada 
por um erro do transportador.
 Até o julgamento no STJ, a multa 
estava sendo mantida pelo Tribunal de 
Justiça. Todavia, o STJ decidiu que as 
multas exigem prova da culpa do infrator. 
Diversos Tribunais de Justiça e órgãos 
ambientais ainda defendem que a 
responsabilidade administrativa ambiental 
não depende da prova da culpa. Exatamente 
por isso, mostra-se importante o precedente 
do Superior Tribunal de Justiça reafirmando 
que, segundo a sua jurisprudência, não é 
possível multa ambiental sem culpa.
 Nesse contexto, é de se esperar que 
essa questão ainda continuará sendo objeto 
de muitos debates judiciais, até que o 
entendimento adotado pelo STJ seja 
incorporado na rotina dos órgãos 
ambientais e dos Tribunais inferiores.
 
Jáder Miranda de Almeida é advogado 
agroambiental e Procurador do Estado

ZPE
O Deputado Estadual Dr. Leonardo, postou 
em sua fanpage a empresa  vencedora para 
construção da ZPE de Cáceres. Após 
decisão judicial, a empresa Primus 
Incorporação e Construção, foi declarada 
vencedora da licitação para construção a 
ZPE de Cáceres . O valor de investimento 
inicial para a obra é de R$ 16 milhões, com 
prazo de dois anos para conclusão. De 
acordo com Dr. Leonardo a expectativa é 
gerar mais de 100 empregos durante o 
período de construção.  "Fico contente em 
ver que a ZPE está a um passo de se tornar 
realidade. Agradeço ao governador Pedro 
Taques e ao colega secretário de Cidades, 
Wilson Santos pelo comprometimento com 
Cáceres". Continuarei trabalhando e 
lutando pelo desenvolvimento do nosso 
Es tado .   #demãosdadasporCáceres
#demãosdadaspelaZPE#demãosdadaspor
MatoGrosso

EXPEDIENTE MPF
As unidades do Ministério Público Federal 
em Mato Grosso (MPF/MT), nos 
municípios de Cuiabá, Cáceres, Barra do 
Garças, Sinop e Rondonópolis, não terão 
expediente entre os dias 12 e 14 de abril, 
conforme a Portaria SG/MPU de nº 4 de 13 
de janeiro de 2017.
Os dias 12 e 13 de abril são pontos 
facultativos, conforme calendário da Justiça 
Federal, e o dia 14 (sexta-feira da Paixão de 
Cristo) é feriado nacional. Permanecerá 
apenas o atendimento em regime de plantão.

ENEM
A taxa de inscrição para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) terá um novo 
valor a partir deste ano. Nesta edição, o 
candidato terá de pagar R$ 82 para fazer a 
prova. A nova taxa está no edital do exame, 
publicado nesta segunda-feira (10) no 
Diário Oficial da União. No ano passado, o 
valor cobrado era de R$ 68. Segundo o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a 
correção não só levou em conta a variação 
de preços pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), assim como 
incorporou variações de anos anteriores que 
deixaram de ser aplicadas. Mesmo com a 
alta, o Enem está abaixo da média dos 
vestibulares do País, que é R$ 140.

DETRAN CAPACITAÇÃO
Trinta e dois servidores do Departamento 
Estadual de Trânsito, iniciaram nesta 
segunda-feira o curso de Formação de 
Vistoriador Veicular. O curso segue até 
quinta-feira, 13, com carga horária de 40 
horas entre teoria e prática. O curso está 
dividido em três módulo: responsabilidade 
administrativa do vistoriador, normal e 
procedimentos da vistoria e estágio 
supervisionado. O curso foi estruturado em 
3 etapas, a primeira aconteceu no periodo de 
03 a 07 do corrente mês onde foi exposto a 
identidade do órgão para todos os novos 
servidores, a segunda etapa está sendo 
realizado esta semana e a terceira e última 
etapa acontece na semana que vem de 17 a 
20 de abril, que será ministrado para os 
motoristas nomeados, que receberão o curso 
de Direção Defensiva. A capacitação é 
c o o r d e n a d a  e  c e r t i f i c a d a  p e l a  
Coordenadoria de Escola Pública de 
Trânsito (EPT) da autarquia.
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 Que o Brasil é o paraíso 
cucaracha, isto é, dito, sabido e 
comprovado, nada ou pouco se cria, 
quase tudo se copia, deixando claro, que 
nossos profissionais em sua maioria, 
apesar da formação superior, pós, 
MBAs, teses e antíteses, de duas uma, ou 
tem preguiça de massagear e exercitar 
seus neurônios, ou, são meros 
diplominhas de paredes, que preferem 
copiar, a criar. 
 N e n h u m a  r e f e r e n c i a  a o  
doutorzão magnata que colou um livro 
de direito e botou o nome dele como 
autor, isso é mau caráter mesmo, que 
nem merece citar o nome do dito cujo, já 
que quem acompanha o noticiário, sabe 
bem quem é. 
 Nos atemos ao campo da 
c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l ,  o n d e  
lamentavelmente a crise criativa é 
notória, desfilando publicitários nariz 
empinado, gravatinhas bilíngües e os 
cambaus, e se achando os tais, não acham 
o principal, o poder de criar.  
 O mar de besteirol é vasto, 
lembra-nos uma sofisticada agencia de 
Cuiabá, que produziu um banner para 
uma empresa de ônibus e incluiu a 
palavra descanÇo, com cedilha mesmo, 
ausente qualquer motivo ou chamariz de 
despertar a atenção do leitor, foi burrice 
mesmo, assim como os concertos de 
objetos em algumas oficinas. É cróis, 
como dizia a nossa eterna saudosa 
Orfélia Michelis. 
 Quando Silval era governador, 
uma junta vip de mandraques da capital 
festejou com champanhe, a produção do 
slogan: Mais Por Você, acrescentando 
apenas o POR ao titulo do global de Ana 
Maria Braga,... E viva a criatividade, não 
se justificando a frase de Lavoisier, de 
que na natureza nada se cria, tudo se 
copia, Vá de retro, compadre, que se cria 
sim, ou nada seria copiado, elementar 
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meu caro Watson, né mesmo, Sherloque? 
Outro fato que nos vem a baila, o 
cinqüentenário do jornal Correio 
Cacerense, quando nossa eterna diretora 
Orfélia, exigente anti-cópias, pensou na 
criação de um ícone para o jubileu de 
ouro do único diário da região oeste de 
Mato Grosso. 
 Uns mandraques chegaram a 
apresentar designers com certeza copias 
e por sinal, mal-feitas, prevalecendo a 
criação deste jornalista associada a 
técnica especial do diagramador 
Marcelo Costa. A logo ficou uma 
maravilha, com a devida vênia pela falsa 
modéstia e ganhou os aplausos da mestra 
Orfélia, passando desde então a figurar 
na capa lado direito, do periódico. 
Pessoalmente, sempre abjuramos a 
cópia, rufando os Big-Brothers Brasil; 
The Voice Brasil; Power-Couple e 
similares, ridículas logorrérias que 
carimbam o passaporte tupiniquim dos 
papagaios de pirata. 
 Auguste Comte, deve ter se 
virado no tumulo ao ler o slogan do atual 
governo patropi: Ordem e Progresso, 
frase de autoria do sociólogo positivista, 
inserida no dístico do lábaro estrelado 
auriverde, cruzando o circulo azul anil e 
usado na gestão sem votos. Neste caso, a 
inércia de neurônios caracterizando o 
dístico slogan tampão, pode até ser 
justificado pelo poder vaselina, onde a 
ordem é monólogo leviatã e o progresso, 
restrito a meia dúzia num Estado de 
território ocupado pelos majuras do 
poder, a soberania idem, diante da 
ausência do 3º pilar, o povo, não é 
m e s m o ,  M i s t e r  R o b b e s  e  S i r  
Durkhaime? Concluindo, é muito black-
tie pra pouca imaginação, mas como o 
benchmarking é pura teoria scholl-easy, 
a cabeça é mero cabide de chapéu, ou 
sabe-se-lá o que, tudo bem, ...Servido 
uma Maçã?!;
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 L u v e r d e n s e  d e v e  Oanunciar nos próximos 
dias a contratação do 

lateral-esquerdo Christiano, que 

já passou pelo Vasco e estava no 
Boavis ta  no  Campeona to  
Carioca. Ele deve chegar neste 
final de semana em Lucas do Rio 

Verde para fechar os detalhes do 
contrato e iniciar o treinamento 
com o restante do elenco. 
 Como as inscrições para o 
Mato-Grossense e Copa Verde já 
terminaram, o jogador chega 
como o primeiro reforço do 
Verdão do Norte para a Série B do 
Brasileiro. O time conta com dois 
laterais no elenco: o titular 
Paulinho e o suplente Marlon. 
 Christiano começou a 
carreira na base do Flamengo e 
disputou a Série A do Brasileiro 
em 2015 pelo Vasco. O atleta tem 
passagens ainda pelo Mogi 
Mirim, Bangu, Sport, Vila Nova-
GO e Boavista. 
 Depois da vitória sobre o 
Cuiabá por 1 a 0 na partida de ida 
pela semifinal do Campeonato 
Mato-Grossense, o time volta a 
campo neste sábado, contra o 
Rondoniense-RO, pela ida da 
semifinal da Copa Verde.

Globo Esporte

Sorriso Hornets (3º lugar 2015 e 4º em 
2016), Rondonópolis Hawks (4º lugar 
2015 e 3º em 2016) e o estreante 
Luverdense Overwhelming.  A 
competição começará em 15 de abril e 
terminará em fim de junho. E o Tangará 
Taurus (5º lugar em 2015 e 2016) não 
participará desta edição.
Serviço - O Cuiabá Arsenal fará o 
primeiro confronto do ano contra o 
Luverdense Overwhelming, em 30 de 
abril, às 14h, no campo da Praça da 
Rosa, localizada entre Rua Lucir 
Pedrassani e Rua Enzo Nakiri e 

esquina com Rua Lucy Krieger 
Girotto, no bairro Jaime Seiti Fujii, no 
município de Lucas do Rio Verde (333 
km de Cuiabá). Com entrada gratuita!
Calendário (mandante na esquerda):
30.04 – Luverdense Overwhelming x 
Cuiabá Arsenal (Lucas do Rio Verde);
1 4 . 0 5  –  C u i a b á  A r s e n a l  x  
Rondonópolis Hawks (Acorizal);
27 ou 28.05 – Sorriso Hornets x Cuiabá 
Arsenal (Sorriso);
11.06 – Cuiabá Arsenal x Sinop 
Coyotes (Acorizal);

Assessoria

 Estádio Municipal Aquino OM o n t e i r o  d a  S i l v a ,  o  
conhecido “Monteirão”, da 

cidade de Acorizal (65km de Cuiabá - 
MT), receberá todas as partidas de 
mando de campo do Cuiabá Arsenal na 
temporada 2017. A novidade é 
resultado de uma parceria entre a 
Prefeitura de Acorizal com o clube da 
capital mato-grossense, que já têm dois 
jogos marcados para mandar no 
Monteirão, em 14 de maio e em 11 de 
junho, ambos às 15h, com entrada 
franca e válidos pelo estadual.  
 De acordo com o prefeito de 
Acorizal, Clodoaldo Monteiro da 
Silva, a atual gestão municipal tem 
como metas  programát icas  a  
valorização do esporte, o incentivo ao 
turismo esportivo e a inclusão social da 
juventude acorizalenses por meio do 
esporte, da educação e lazer. Segundo 
ele, que já assistiu partidas e 
acompanha a história do Cuiabá 
Arsenal, o time ajudará a atrair os 
jovens e a transmitir valores 
importantes para a formação de bons 
cidadãos.
 “Só quem não vê o futuro que 
não quer que o Arsenal jogue em sua 
cidade. O futuro são os nossos jovens, 
que estão desmotivados, muitos deles 
nas ruas e envolvidos com drogas. Nós 

precisamos resgatá-los e o Arsenal será 
uma das ferramentas. A gestão passada 
abandonou o estádio, mas nós vamos 
revitalizá-lo. Vamos pintar, arrumar 
alambrados, vestiário, cuidar do 
gramado, fazer cobertura para 
arquibancada e implantar vários 
esportes”, disse o prefeito.
 Para o presidente da Câmara 
Municipal de Acorizal, o vereador 
Welington Marques Gusmão, o 
prefeito tem total apoio da casa de leis 
para efetuar benfeitorias no estádio 
Aquino Monteiro e disponibilizar para 
as partidas do Cuiabá Arsenal. 
S e g u n d o  e l e ,  d e v i d o  a o  
reconhecimento e visibil idade 
nacional, o time tem potencial para 
atrair a juventude para o esporte, os 
idosos para o lazer e movimentar o 
turismo e economia local. Além de 
destacar o nome da cidade.“Acredito 
que o futebol americano terá forte 
impacto positivo no cotidiano de 
Acorizal. Pois, além dos jogos, o 
Cuiabá Arsenal realizará treinos e 
montará uma escolinha gratuita para as 
crianças e adolescentes da cidade. Até 
já levamos eles para conhecer o local 
onde as aulas vão ocorrer, o Complexo 
de Esporte e Lazer de Acorizal - José de 
Gusmão e Silva, o Seo Zézinho. Essa 
será uma parceria muito bem-vinda”, 

avalia o presidente da Câmara, 
Welington Baus. 
 O presidente da Associação 
Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), 
Paulo Cesar Machado, conta que a 
mudança, de mando de campo de 
Cuiabá para Acorizal, se deu por falta 
de local para jogar na capital. Segundo 
ele, há dois estádios em Cuiabá, um de 
gestão municipal, o Presidente Eurico 
Gaspar Dutra, o Dutrinha, que está 
interditado desde fevereiro de 2015 (+ 
de dois anos) e um de gestão estadual, a 
Arena Pantanal, que possui custo 
operacional muito elevado.
 “Sinto uma mistura de pesar e 
de alegria. Tristeza por não ter como 
jogar para a maior parte de nossa 
torcida, que reside na capital, e 
felicidade por podermos jogar para 
nossa torcida de Acorizal. Mas jogar 
todas as partidas do estadual e do 
nacional na Arena Pantanal sai muito 
caro. Não temos como pagar por isso e 
o Dutrinha não pode receber torcida. 
Então vamos jogar em Acorizal e 
também faremos por lá a exposição 
Bola Oval”, conta Paulo Cesar.
Geral - O 3º Campeonato Mato-
grossense de Futebol Americano terá 
participação de cinco clubes, o Cuiabá 
Arsenal (campeão 2015 e 2016), Sinop 
Coyotes (vice-campeão 2015 e 2016), 

PARCERIA
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Rondonópolis Hawks e Sorriso Hornets abrem estadual no próximo sábado (15.04)

Acorizal apoia Cuiabá Arsenal 
e leva jogos para Monteirão

O 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano terá participação de cinco clubes

Christiano, ex-Vasco 

Luverdense perto de anunciar primeiro 
reforço para a Série B do Brasileiro
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criminal, que encaminhou uma 
equipe ao local. A Concessionária 
Rota do Oeste informou que 
enviou duas ambulâncias, dois 
guinchos e um veículo de 

inspeção. 
 A identif icação das 
vítimas ainda não foi divulgada 
pela Polícia Rodoviária Federal 

 acidente registrado na Omanhã de ontem, 11, 
matou um casal na 

rodovia federal 070 (antiga 
Rodovia dos Imigrantes), cerca 
de 20 quilômetros da sede da 
cidade de Várzea Grande, 
próximo ao trevo de acesso da 
avenida Filinto Muller. As 
vítimas estavam a bordo de um 
veículo Fiat Uno que bateu 
frontalmente contra uma carreta. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), no 
local a pista é simples. As vitimas, 
Aldenor Ricarte e Francileide 
Ricarte são moradores do 
município de São José dos Quatro 
Marcos.
Ao Olhar Direto, o condutor da 
carreta, Divino Alves de Oliveira, 
de 58 anos, declarou que é 
motorista há mais de 30 anos, e 
que essa é a primeira vez que se 

envolve em um acidente. Ele 
detalhou ainda que seguia em 
direção a cidade de Rondonópolis 
e o condutor do Uno em sentido 
inverso.
 A i n d a  r e l a t o u  q u e  
desconhece o que aconteceu. "Vi 
quando o carro estava na minha 
pista e ainda tentei evitar. Joguei a 
carreta o máximo que eu pude". 
 As causas do acidente 
ainda são avaliadas pela perícia 

ma jovem de 22 anos, Umoradora do bairro 
Zeferino 2, no município 

de São José dos Quatro Marcos, 
publicou em sua pagina no Face 
book, no domingo (9), um texto 
no qual relata que sofreu tentativa 
de estrupo, e que supostamente 
seria praticado por um menor.
 Segundo relatos de F. O., 
ela afirma que o menor invadiu 
sua casa pela porta do fundo e 
disfarçado com uma camisa 
amarrada na cabeça  tentou 

estuprá-la.  O ato só não foi 
consumado porque a vitima 
reconheceu o suposto estuprador 
e o chamou pelo nome, que 
imediatamente saiu correndo pela 
porta do fundo. A jovem é casada 
e no momento do suposto ataque 
do estuprador seu esposo não 
estava em sua residência.
 Amedrontada, a vítima da 
suposta tentativa de estupro disse 
que não está conseguindo dormir, 
com medo que o menor invada 
sua casa.

DUAS VÍTIMAS

Moradores de 4 Marcos morrem
em acidente em rodovia em MT

Patrícia Neves e Andre Garcia Santana/Olhar Direto

As causas do acidente ainda são avaliadas pela perícia criminal, que encaminhou uma equipe ao local

As vítimas do acidente Aldenor Ricarte e Francileide Ricarte
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Quatro Marcos Notícias

POLÍCIA

Jovem de 4 Marcos que sofreu tentativa de
estupro fica indignada e publica no facebook
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Vítima aponta menor como responsável pela tentativa
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