ANO 55 - Nº 10.169
CÁCERES-MT, TERÇA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2017

FUMACÊ NO ASFALTO
As manifestações começaram na manhã do domingo (22), na frente da Cadeia Pública de Cáceres e no período da tarde elas decidiram fechar a pista da BR 070

Familiares de presos fecham com
fogo pista de rodovia em Cáceres
Foto: Cáceres Noticias

Uma mobilização de familiares de presos do cadeião do Nova Era
em Cáceres, bloqueou anteontem, 22, a BR-070 na entrada da cidade
reivindicando a retomada das visitas aos presos durante a atual paralisação
dos agentes penitenciários. Integrantes do movimento, (a maioria
mulheres de presidiários) incendiaram pneus e lascas de madeira,
causando um pequeno incêndio sobre a pista. Página 03

CANETADA LEVE

Camelô vai prestar serviços
a comunidade decide TJ/MT

Foto: Ilustrativa

Fogo no asfalto bloqueou parte do tráfego na BR 070

FURO DE POSTO

Ação da Sefaz em Cáceres
apreende muamba pirata
Foto: Reprodução

Apreensões aconteceram após denuncias da Acec/Sincovac

A Secretaria de
Fazenda (Sefaz), em
conjunto com a Receita
Federal, realizou no final de
semana, uma ação de
fiscalização em Cáceres
com o apoio da PM, quando
foram apreendidos cerca de
5 mil itens de vestuário e
calçados sem nota fiscal.
Durante a ação de
fiscalização um Termo de
Apreensão e Depósito foi
firmado no total de R$
158,1 mil referentes ao
ICMS e multas pela
infração cometida.
Página 03

Atividade passiva, a pirataria não deixa de ser crime

Manoel Oliveira Gomes morador em Mirassol D'Oeste,
condenado a dois anos de reclusão e dez dias de multa por vender CDs e
DVDs piratas em 2013, teve sua pena convertida em segunda instancia
judicial, para prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa por
violação de direitos autorais. Página 05

QUEDA NO ATERRO

Alunos levam apenas susto
no tombamento de ônibus
Foto: Joner Campos

CÁRCERE PRIVADO

Assaltantes perigosos são
grampeados pelo Gefron
Foto Gefron-MT

Dois assaltantes foram presos na
manhã de sábado último pelo Gefron em
Porto Esperidião, acusados do roubo à uma
residência na cidade de Araputanga com
emprego de cárcere privado. Os policiais
seguiram o veículo roubado pelos ladrões por
cerca de 2 Km e com a dupla dominada, no
interior da caminhonete, foram encontrados
alguns pertences das vítimas. Página 04

Caso poderia ser grave se motorista não fosse experiente

Na tarde da última sexta-feira (20), um acidente aconteceu na
estrada da Fazenda Soteco, envolvendo o ônibus de uma empresa
prestadora de serviços terceirizados de transporte escolar para a prefeitura
de Cáceres, e seguia pela referida via com cerca de 10 alunos da rede
municipal vindo a tombar ao passar por um aterro. Felizmente pela pericia
do motorista, nenhuma vitima foi registrada. Página 03

Bandidos foram presos na entrada de Porto Esperidião
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Pega na Mentira
No Brasil que provado está não é
mesmo um país sério, ou que deva ser
levado a sério, sobretudo quando
entramos no campo político, meandro
temerário, pra não dizer antro mesmo,
onde a maioria dos empoderados,
aqueles nossos empregados, que
admitimos nas urnas e recebem vultosos
salários dos nossos impostos, não passa
de uma escória de mentirosos.
Sempre estão em workshops,
audiências públicas, seminários,
encontros, reuniões e os cambaus,
jogando aquela conversinha manjada,
pra engambelar incautos humildes,
ainda mais que ano que vem tem eleição,
aleluia, que a campanha extemporânea
que o TRE não vê tá valendo! vai que
cola, não é? Nunca é demais repetir
aquelas ladainhas tipo “faço e
aconteço,” quase ninguém vai conferir
mesmo, o tal político, especialmente
deputado, parece mais dono de orfanato,
ou seja, ele é o pai das crianças, claro,
estamos falando de obras.
Curiosamente, filho feio (obras
perdidas) nunca tem pai, já as crianças
bonitas (obras realizadas) estas têm pais
no atacado.
Em 2013, quando o
Terminal de Integração André Maggi em
Várzea Grande estava alagado, mais
grave com visíveis problemas
estruturais como ferrugem, corrosão e
infiltrações, ninguém quis ser o pai do
filho feio. Com certeza se o governo
(federal ou estadual) anunciasse alguma
obra, não faltariam deputados para
abraçar o filho bonito.
O exemplo é claro, só não vê, os
alugados ou puxa-sacos de políticos
safados. Veja bem no caso da
inauguração pelo presidente sem voto
Michel Temer, da conclusão das obras
do Eixo Leste da Transposição do Rio
São Francisco, a forçada temerária

PRAZO DE 689 ANOS
Dirigentes partidários afirmam que pretendem
recorrer às novas regras de parcelamento
aprovadas no projeto de reforma política para
renegociar os pagamentos de multas eleitorais
acumuladas por anos; a nova lei prevê que a
parcela mensal não ultrapasse 2% dos repasses
do Fundo Partidário e há casos em que o
parcelamento pode se alongar por até 698 anos,
o que, na prática, representa quase uma anistia
dessas dívidas. Se az negociação de dividas
fosse para o povo trabalhador, ela seria no
máximo em 12 meses e com juros e correção
monetária, Égua, que a gente tá esquecida
mesmo!
TERRA DOS ÍNDIOS
O cacique Raoni Metuktire disse, ao ministro da
Justiça Torquato Jardim que é contrário à
proposta permitindo arrendamento de terras
indígenas para produção agrícola defendida pela
Frente Parlamentar Agropecuária, a mesma que
quer acabar de vez com as punições ao trabalho
escravo rural e troca o sangue do pobre com
votos para manter Temer no poder. No entender
do cacique, se os índios abrirem as portas para
esses mineradores entrarem poderá ser uma
arma favorecendo apenas a agricultura e o
correto seria fortalecer a FUNAI para que os
próprios índios façam suas plantações.
ATO DIABÓLICO
Um ato de intolerância religiosa foi registrado
no município de Juara (norte de MT), na manhã
do último sábado, 21, quando um vagabundo
entrou na Igreja Católica Matriz, defecou pelo
chão e limpou na imagem de Nossa Senhora
Aparecida, além de quebrar a ornamentação que
estava pronta. O pároco, padre Vagno Reato,
disse que a igreja fica aberta durante todo o dia
para que as pessoas possam fazer o momento de
oração. Com certeza o inferno deve ficar aberto
24 horas por dia, para que um demônio destes
invada a casa de Deus, profanando imagens. A
policia deve apurar tamanho sacrilégio e botar o
capeta autor da blasfêmia atrás das grades, lugar
de bicho desqualificado.
BEM-VIVER
Integrando o Programa Bem Viver do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso, que tem o objetivo
conscientizar as pessoas sobre a importância da
prática de exercícios físicos, o Fórum de Cáceres
promove no próximo dia 28, a partir das 7h00 a
2ª Corrida e Caminhada do Poder Judiciário. As
inscrições podem ser feitas mediante a doação
de dois quilos de alimento não perecível, e os
200 primeiros inscritos ganham uma camiseta. A
corrida terá um percurso de 5,5 quilômetros, já a
caminhada terá percurso menor, de 3
quilômetros. As duas modalidades esportivas
terminam no mesmo local da largada, ou seja, no
Fórum de Cáceres e o trajeto é informado
durante a inscrição. A gente se antecipou e estará
também nesta caminhada.
DUAS LETRAS
Além dos estragos causados por vários bairros
da cidade, a tempestade que atingiu Cuiabá neste
sábado gerou situações engraçadas. Na Avenida
do CPA, em frente ao Centro Político, a estrutura
escrita "Cuiabá 300 Anos" foi quase toda ao
chão. Porém, só as duas primeiras letras da
cidade, "C" e "U", permaneceram de pé. Como
os hilários oportunistas navegadores não
perdem tempo, rapidamente as imagens
ganharam os aplicativos de celulares e redes
sociais. Aqui em Cáceres estamos livres da
brincadeira séria, mesmo que chova em
abundancia, sinal de que o que abunda não faz
mal.
ROTARY/PONTES
Nem o Rotary Clube escapou dos malditos
ladrões que empestam as cidades; Em Pontes e
Lacerda, eles atacaram a sede do R.C (Casa da
Amizade) na Rua Joaquim Gomes de Souza,
quebrando o vidro da janela da cozinha e
levaram várias mercadorias, um botijão de gás,
uma churrasqueira gril, um liquidificador marca
Philips cor preta, duas arvores de natal
enfeitadas e uma sacola de supermercado
contendo seis camisetas pretas do projeto
menina feliz. É o capeta mesmo!

reacendeu a polêmica sobre a
paternidade de grandes projetos e obras
públicas.
Citamos apenas dois exemplos,
para chegar ao recente caso registrado
em nossa região na semana passada,
quando um deputado passou o vexame
de ser desmascarado pelo auditor fiscal
de uma prefeitura, ao tentar paternizar a
liberação de um ônibus escolar.
O político não contava que o
auditor tinha empenho do erário, (verba
de gestão municipal anterior) rubricada
na aquisição do veículo de transporte
coletivo e caiu do cavalo, ao afirmar que
a compra fora objeto de uma emenda sua
junto ao governo de Mato Grosso. Este
com certeza foi apenas uma das muitas
falácias vertidas por políticos, que para
azar do gogó de ema, não colou, se
mexer bem, outras devem estar voando
pelai e que São Pinóquio que os

perdoem, porque de politicagens, o povo
anda cansado e depois da ultima do
deputado pegando carona em ônibus de
prefeitura, a gota d'água vazou.
Como ano que vem tem eleições,
o céu de brigadeiro vai estar assim... de
pára-quedistas, é bom o eleitor ficar
desde já com um pé atrás, pois se político
da região mente pelos cotovelos,
imagine os forasteiros. Pra finalizar, o
recado do psicanalista Jeremias Ferraz
Lima, professor da UFRJ: na política
brasileira, a mentira, uma patologia
social, está sempre a serviço da
manutenção do poder, havendo uma
tradição tupiniquim, de que, através da
mentira eleitoral, é mais fácil ganhar
votos.
Pode ser, Dr. Jeremias, mas ela
tem pernas curtas e mais hora, menos,
hora, a casa cai, não é mesmo, eleitorado
de Figueirópolis?

Dê as costas pra Dor
Para quem se queixa de dor nas
costas, a massagem é uma técnica, que tem
se mostrado mais eficaz do que exercícios
para diminuir a dor em curto prazo, por isso
em vez de correr para a farmácia para se
livrar deste incomodo, procure um
massagista.
Veja o (a) leitor (a) que os
pesquisadores de Seattle (EUA) recrutaram
401 pacientes, a maioria de meia idade,
mulheres, todas com dores crônicas na parte
de baixo da coluna. Aquelas que receberam
uma série de massagens relaxantes ou
estruturais estavam mais dispostas a
trabalhar e eram mais ativas, inclusive
sexualmente, do que aquelas que tomavam
medicamentos, incluindo analgésicos, antiinfalamtórios, relaxantes musculares ou que
faziam terapia física, descobriram os
pesquisadores.
O pesquisador que liderou o estudo,
Daniel Cherkin, diretor do Instituto de
Pesquisa grupo de saúde, disse esperar que a
massagem estrutural, que manipula
especificamente os músculos das costas e os
ligamentos, superaria o relaxamento, que

promete um sentimento de bem-estar no
corpo todo. “Eu achei que a massagem
estrutural seria pelo menos um pouco
melhor, e não é esse o caso”, disse.
“Se você está tendo problemas nas
costas de maneira continua mesmo tendo
utilizado medicamentos, massagem pode
ser uma boa indicação. Acho que os
resultados são bem fortes”, afirma.
O estudo, financiado pelo Centro
Nacional de Medicina Alternativa e
Complementar, um braço do Instituto de
Saúde dos EUA, foi publicado no Annals of
Internal Medicine. Os participantes foram
divididos em 3 grupos: massagem
estrutural, massagem relaxante ou
tratamento convencional (remédios).
Aqueles no primeiro e segundo grupos
receberam 1 hora de massagem por dia
semanalmente durante 10 semanas.
Depois das 10 semanas, 78 daqueles
que receberam qualquer um dos tipos de
massagem disseram que suas dores nas
costas estavam muito melhor ou haviam
sumido, contra apenas 5 pacientes que
tomaram remédios. Aqueles nos grupos de
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massagem estavam duas vezes menos
propensos a ficar na cama, usaram menos
anti-inflamatórios e se engajaram em mais
atividades do que o outro grupo.
Cherkin disse que outra vantagem é
que a massagem é relativamente segura. Um
dos 10 pacientes sentiu dor durante ou
depois da massagem, mas a maioria afirmou
que é uma 'dor boa', disse ele. “Um bom
massagista vai estar em sintonia com o
paciente e perguntar se está doendo.”
Um dos pontos questionáveis da
pesquisa é que aqueles que recebiam
medicamentos sabiam que os demais
estavam recebendo massagens e podem ter
se sentindo desapontados ou excluídos,
reportando maior dor, disse Robert Duarte,
diretor do Centro de tratamento de dor de
cabeça e dor, em Manhasset, N.Y. “Eu acho
massagem pode ser útil para pacientes com
dores nas costas, mas mais como uma
terapia complementar.
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FOGO NO ASFALTO

Movimento é contra a suspensão de visitas no cadeião, conseqüência da greve dos agentes deflagrada no último sábado reivindicando reajuste salarial do governo

Protesto de familiares de presos
bloqueia pista da BR em Cáceres
Da Redação

Foto: Reprodução

U

ma mobilização de
familiares de presos do
cadeião do Nova Era em
Cáceres, bloqueou na tarde de
anteontem, 22, a BR-070 na
entrada da cidade reivindicando a
retomada das visitas aos presos
durante a atual paralisação dos
agentes penitenciários.
Integrantes do movimento, (a
maioria mulheres de presidiários)
incendiaram pneus e lascas de
madeira, causando um pequeno
incêndio sobre a pista,
atrapalhando o tráfego de
veículos.
A ação dos familiares dos
presos é em conseqüência da
greve dos agentes penitenciários,
deflagrada sábado (21)
suspendendo as visitas aos
detentos, reivindicando reajuste
salarial.
Conforme testemunhas
que não quiseram se identificar
com receio de represálias, as
manifestantes, cerca de 30
mulheres, participaram do
manifesto, fechando a rodovia,
incendiando pneus e paralisando
o transito durante cerca de uma
hora. Uma delas, Renata Souza
Menezes disse que a
manifestação não era contra a
paralisação dos agentes, e sim
contra os governantes.
“Pedimos que o
governador interceda pelo final

ilegal pelo desembargador João
Ferreira Filho, do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, acatando

pedido do Governo
estabelecendo multa diária de R$
50 mil, caso ela seja mantida.

SEM NOTAS

Operação da Sefaz em Cáceres
apreende mercadorias piratas
Secom/MT c/ Redação

A

Mulheres ameaçam fechar a ponte Rondon sobre o Rio Paraguai

dessa greve, estamos sendo
penalizadas, pois não
conseguimos fazer as nossas
visitas aos nossos familiares,
continuaremos manifestando até
que os governantes atentam as
reivindicações dos agentes
prisionais”, afirmou.
As manifestações
começaram na manhã do
domingo (22), na frente da
Cadeia Pública de Cáceres e no
período da tarde elas decidiram
fechar a pista da BR 070. Renata
disse que elas passaram a noite
em frente a Cadeia de Cáceres,
ameaçando fechar a Ponte
Marechal Rondon, ponte sob o

Rio Paraguai, sem prazo de
liberação, caso não haja uma
solução.
Também ontem, 23, cerca
de 15 familiares de presos,
protestaram em frente ao Centro
de Ressocialização de Cuiabá, no
Bairro Carumbé, exigindo o
direito de visitação aos presos.
Além de faixas e cartazes com os
dizeres “estamos aqui pelos
nossos familiares, não pelo crime
que cometeram” e “exigimos a lei
nº 7210 art: 41”, as mulheres
queimaram pneus, interditando a
rua.
A greve dos agentes
penitenciários foi considerada

ATERRO FRÁGIL

Ônibus tomba com 10 alunos
num desvio da estrada Soteco

Secretaria de Fazenda
(Sefaz), em conjunto com a
Receita Federal, realizou na
última sexta-feira (20) uma ação de
fiscalização no município de Cáceres.
Durante a ação, que contou com o
apoio da Polícia Militar, foram
apreendidos cerca de 5 mil itens de
vestuário e calçados sem nota fiscal.
A ação foi possível após
denúncia feita pela Associação
Comercial e Empresarial de Cáceres
(ACEC) e pelo Sindicato do
Comércio Varejista de Cáceres
(SINCOVAC), que informou que as
mercadorias estavam sendo
comercializadas em uma espécie de
feira. Com a denúncia, a equipe da
Sefaz por meio das câmeras de
monitoramento conseguiu identificar
o veículo que transportou as
mercadorias, rastreando todo o trajeto
percorrido no estado.
“Com o sistema de vídeomonitoramento da Sefaz constatamos
que o condutor do veículo utilizado
para transporte das mercadorias não
se apresentou à fiscalização ao
adentrar no estado, caracterizando,
assim, o furo de posto”, explicou o
secretário adjunto de Receita Pública,
Último de Almeida.
De acordo com o decreto nº
1562/2003, o transportador é
obrigado a apresentar no primeiro
posto fiscal de entrada as notas fiscais
referentes às operações com

mercadorias provenientes de outras
unidades da Federação ou do exterior.
Durante a ação de
fiscalização um Termo de Apreensão
e Depósito (TAD) foi firmado no total
de R$ 158,1 mil referentes ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) e multas pela
infração cometida. O valor deverá ser
pago ao Fisco no prazo de até 90 dias
para que a situação seja regularizada.
Do contrário, toda a mercadoria será
leiloada.
Além das fiscalizações nos
postos fiscais, também são realizadas
ações volantes nas principais
rodovias, para pegar tanto as notas
fiscais irregulares, com valores
subfaturados, como caminhões que
percorrem o estado sem o devido
imposto recolhido.
Além disso, o vídeomonitoramento tem possibilitado ao
fisco estadual a ampliação da
capacidade de identificação os
veículos que operam com suspeita de
fraude.
O transporte de mercadorias
sem documentação fiscal ou
acompanhadas de documentação
fiscal inidônea configura crime contra
a ordem tributária nos termos da Lei
8.137/90. Além de serem autuadas, as
empresas identificadas no trânsito
cometendo irregularidades também
são submetidas, posteriormente, a
ações de auditoria.
Foto: Reprodução

C.N c/ Redação

N

a tarde da última sexta-feira
(20), um acidente aconteceu
na estrada da Fazenda
Soteco, envolvendo o ônibus de uma
empresa prestadora de serviços
terceirizados de transporte escolar
para Secretaria Municipal de
Educação do Município de Cáceres,
que seguia pela referida via,
transportando cerca de 10 alunos da
rede municipal de ensino. veio a
tombar a pouco mais de 2 km de
chegar ao seu destino.

O acidente aconteceu
quando o ônibus que transportava os
estudantes das comunidades e
fazendas da região (alunos da Escola
Municipal Soteco) passava pelo
desvio de uma fazenda da região,
devido a troca de uma ponte. Ao
passar por um aterro, o piso do leito
carroçável veio a se rachar e o ônibus
tombou.
Segundo o Coordenador de
Apoio as Unidades Escolares,
Orisvaldo José da Silva, nenhum dos
Foto: Joner Campos

alunos teve ferimentos graves,
porém mesmo assim eles foram
encaminhados ao Hospital Regional
de Cáceres, tendo a direção da
empresas prestado todos os
atendimentos necessários aos
alunos.
De acordo com uma
testemunha, tudo poderia ser mais
grave se o motorista não fosse
experiente, e foi pela experiência e
agilidade dele, que não aconteceu
algo pior, sobretudo, porque o
ônibus que vinha em baixa
velocidade, vindo apenas a tombar
no local.

Fiscais tiveram o apoio da PM no local da apreensão

Felizmente ninguém se feriu no tombamento do ônibus
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ENCAPUZADOS

Bandidos armados covardes, pularam o muro da residência para a pratica do assalto e depois de constranger as vitimas, roubaram o Corolla e demais pertences

Marmanjo e pivete roubam
Corolla e são detidos na Vila

Redação c/ P.L

Foto: PM-MT

U

valor, de uma família que foi
mantida refém no bairro Jardim
Alvitrados em Pontes e Lacerda.
Conforme a policia, o
marmanjo e o pivete mantiveram
a família em cárcere privado por
quase duas horas até fugir do
local. Segundo o boletim de
ocorrência, na residência
estavam duas pessoas da família,
que foram surpreendidas pelos
quatro assaltantes, sendo que dois
estavam encapuzados e os outros
dois, de cara limpa, sem nada no
rosto.
Segundo se apurou, os
suspeitos pularam o muro da
residência para a pratica do crime
e depois de constranger
c
ovardemente as vitimas,
Assaltante L.F.V maior de idade está guardado na tranca
roubaram o Corolla Xei 2.0,
m l a d r ã o f o i p r e s o na tarde do último sábado (21), branco placas OAT 1742; uma
juntamente com um suspeitos de roubar um veículo TV Toshiba; um notebook Asus
menor, este, apreendido, Toyota Corolla e diversos bens de cor vermelha; um notebook HP

cor preta; um aparelho celular
Samsung J7 cor branca; um
aparelho celular Samsung J5 cor
dourado; uma bolsa e uma
carteira contendo os documentos
das vítimas.
O automóvel Corolla foi
encontrado na mesma noite do
assalto, a poucos quilômetros da
fronteira, pronto para entrar no
lado boliviano, devido o condutor
perder a direção e capotar, sendo
localizado pela PM, abandonado.

Na seqüência das
diligencias, os policiais
encontraram os dois suspeitos do
assalto no bairro Jardim
Aeroporto em Vila Bela da
Santíssima Trindade, o maior de
idade L.F.V e o menor D.S.S, os
dois foram presos anteriormente.
Com os dois suspeitos
foram encontrados e
apreendidos, pertences das
vítimas e na delegacia, os dois
confessaram a autoria do assalto.

FLAGRA NO BUSÃO

Estudante cuiabana portava
droga e munições na Bahia
Redação c/ Ipiauonline

Foto: PJC-BA

DUPLA DO PERIGO

Gefron prende assaltantes
recuperando caminhonete
Gefron c/ Redação

O

Grupo Especializado de
Segurança na Fronteira
(Gefron) prendeu na
manhã de sábado último, (21), em
Porto Esperidião, uma dupla
responsável por roubo à
residência no município de
Araputanga com emprego de
cárcere privado.
Segundo as informações,
uma guarnição após ser avisada

do ocorrido realizou um bloqueio
da entrada da cidade de Porto
Esperidião, deparando-se com
uma caminhonete Chevrolet/S10
LT, produto de roubo, e de
imediato realizou a manobra na
BR 174 e iniciou o
acompanhamento.
O s
p o l i c i a i s
acompanharam o veículo por
cerca de 2 Km da Base GEFRON,
Foto: PM-MT

Larápios ALF e AVR, já estão atrás das grades

sendo realizados diversos
recursos no intuito do condutor
parar.
Foram acionados sinais
luminosos (silibim) e sonoros,
para abordar a caminhonete S10,
mas mesmo assim, seus
ocupantes tentaram se evadir. Os
policiais com rapidez
conseguiram lograr êxito em
parar o veículo e deter os
suspeitos .
Com a dupla dominada,
os policiais do Gefron fizeram
um baculejo no interior da
C h e v r o l e t / S 1 0 LT, f o r a m
encontrados alguns pertences das
vítimas: uma TV, um ventilador
Britânia, um controle LE S236,
outro controle de Portão Rossi,
um óculos de grau com capa, um
carregador de celular, uma
sandália, um pneu estepe e
macaco hidráulico.
Diante dos fatos os
suspeitos A.L. F. (24), F. V. R.
(29) e o veículo foram
encaminhados à Delegacia de
Polícia Judiciária Civil de
Araputanga, para medidas
cabíveis.
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Ana Paula Ribeiro seria uma mula involuntária do tráﬁco

A

na Paula Ribeiro, 28, natural
de Mato Grosso, estudante
de enfermagem, foi presa
com drogas e munições com poder
de fogo para derrubar uma aeronave
ou danificar carros-fortes durante
operação na BR-324, em Simões
Filho, região metropolitana de
Salvador.
De acordo com a Polícia
Civil, mais de 15 quilos de pasta base
de cocaína pura, divididos em 14
tabletes e meio, avaliados em R$ 375
mil, e dez munições ponto 50 foram
apreendidos com Ana na última
quarta feira, fato noticiado somente
no final de semana.
A estudante foi presa
durante operação conjunta das
polícias Civil e Rodoviária Federal,
que visava combater assaltos a
ônibus intermunicipais e
interestaduais. Segundo a polícia,
Ana Paula estava a bordo de um
ônibus que saiu de Salvador com
destino a Cuiabá, no Mato Grosso. O
veículo foi abordado pelas equipes
do Departamento de Combate aos
Crimes Contra o Patrimônio e por
agentes da PRF.Os tabletes de

cocaína e as munições estavam em
uma mala, no compartimento de
bagagens do ônibus. Na abordagem,
a estudante confirmou que a mala era
dela.
Em depoimento ao delegado
Adailton Adan, Ana Paula afirmou
que recebeu a proposta de uma
amiga para vir a Salvador buscar
uma mala cujo conteúdo não foi
informado e que receberia R$ 1 mil
para levar a bagagem até Mato
Grosso. Disse mais, que na quartafeira, um taxista foi buscá-la no hotel
onde estava hospedada, nas
proximidades da rodoviária de
Salvador, e a mala já estava dentro
do veículo.
A mulher foi autuada em
flagrante por tráfico de drogas e foi
encaminhada para audiência de
custódia no Núcleo de Prisão em
Flagrante da Justiça, na Avenida
ACM. Durante a audiência, a Justiça
decretou a prisão preventiva de Ana
Paula, que foi encaminhada ao
presídio feminino no complexo da
Mata Escura, em Salvador e autuada
por em flagrante por tráfico de
drogas (Fonte Ipiau-online).
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CHUVA NA BR 364

Microônibus capotou duas vezes com 28 integrantes do grupo, (outros estavam numa Van) alguns sofreram fraturas, mas a maioria já foi liberada, sem riscos

Ônibus do Flor Ribeirinha
capota causando 33 feridos
O.D c/ Redação
Foto: Arquivo

Grupo foi campeão mundial de folclore na Turquia este ano

A

causa do acidente
envolvendo o microônibus
que transportava o Grupo
Flor Ribeirinha foi aquaplanagem,
conforme informaram os diretores
executivos e artísticos, Jefferson
Guimarães Rosa e Avinner
Augusto, respectivamente. O
veículo, que transportava cerca de
30 integrantes do grupo, capotou
no início da noite de sábado
último, (21), próximo ao
Município de Nobres.
De acordo com Avinner, o
grupo iria para uma apresentação
no Hospital do Câncer de

Diamantino, em prol da campanha
Outubro Rosa. Os integrantes
foram em um microônibus da
Prefeitura do Município, com 33
pessoas e chegando a cerca de 30
km de Nobres, o veiculo de
transporte coletivo acabou
capotando em aquaplanagem duas
vezes, devido à forte chuva.
“O microônibus, que
estava com a maioria dos
componentes do grupo, deslizou
pela água em decorrência da forte
chuva. Ele capotou duas vezes e foi
um grave acidente. Grande parte
do grupo se machucou

consideravelmente, algumas
fraturas, mas nada que
comprometa risco de morte dos
integrantes. Ficamos bastante
nervosos e com medo, mas fomos
bem atendidos no Município.
Tivemos sorte que próximo ao
nosso veículo, tinha uma
ambulância que logo nos
socorreu”, disse o diretor artístico.
Segundo Jefferson, as
vítimas mais graves tiveram
fraturas nas clavículas e braços. Os
membros foram remanejados para
pronto-socorros de Cuiabá,
Nobres e Diamantino, mas todos
estão com o estado de saúde
es táv el! S ão eles : F láv ia,
transferida para o hospital São
Matheus; Lenir Arruda Amorim, já
fez todos os exames, foi medicada
aguarda avaliação da
neurocirurgia.
Estado de saúde estável;
Edilene, obteve alta hospitalar;
Carlos Francis, também recebeu
todos os atendimentos e exames
aguarda reavaliação, provável alta
hospitalar; Nayani, teve alta
hospitalar; Yago Campos Mateus,
passou por todos os procedimentos
e exames está aguardando
reavaliação da ortopedia. Estado
de saúde estável; Aline Stefany da
Silva, fez todos os exames, segue
internado para nova avaliação da
ortopedia e seu estado de saúde
estável.

Todos os internatos estão
usando colar cervical devido aos
traumas do acidente. Entretanto,
estão com estado de saúde estável.

A Rota do Oeste emitiu
nota informando que atendeu 10
vítimas, em estado leve e
moderado.

FESTA DELAS

Encontro reúne mulheres
rurais em Quatro Marcos
TVCO c/ Redação

C

om o objetivo de
compartilhar experiências,
adquirir conhecimentos e
proporcionar um dia de lazer as
trabalhadoras rurais do município, a
Prefeitura de São José dos Quatro
Marcos, através da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social realizou no último sábado
(21) o 17º Encontro da Mulher Rural.
A solenidade de abertura
contou com a presença de
Secretários do Município,
Vereadores, Presidente da Empaer e
diversas autoridades do Estado, a
vice-prefeita Cida Rézio, Prefeito
Ronaldo Floreano dos Santos e a
secretária de Assistência Social,
Simone Floreano.
O evento realizado no
Parque de Exposição Manoel
Paulino, contou com a participação
de aproximadamente 1.200
mulheres rurais, que foram
privilegiadas com apresentação
musical humorística com Tianinha

de Cáceres, Dança do Carimbó com
as mulheres rurais de Glória
D'Oeste, homenagens às líderes das
comunidades, sorteio de prêmios e a
realização de palestra sobre a saúde
da mulher.
A 17ª edição do evento foi
realizada com muito sucesso através
de parcerias com Governo do
Estado, Empaer, Assembléia
Legislativa, Prefeitura e Câmara
Municipal, Empresários e
Comerciantes, Sindicato Rural,
Faculdade de Quatro Marcos,
Voluntários,
C o m u n i d a d e s e
Assentamentos Rurais e
especialmente servidores públicos
municipais.
"Gratidão! É esse o
principal sentimento extraído do 17º
Encontro da Mulher Rural de São
José dos Quatro Marcos", disse o
prefeito Ronaldo Floreano ao
agradecer a todos pela valiosa
colaboração.
Foto: Assessoria

TRANSAÇÃO PENAL

TJ-MT converte sentença de
camelô em Mirassol D'Oeste
TJ-MT c/ Redação

M

anoel Oliveira Gomes
morador em Mirassol
D'Oeste, condenado a
dois anos de reclusão e dez dias de
multa por vender CDs e DVDs
piratas em 2013, teve sua pena
convertida em segunda instancia
judicial, para prestação de serviço à
comunidade e pagamento de multa
por violação de direitos autorais.
A decisão é da Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, através do
desembargador Orlando de Almeida
Perri, relator do caso, e que afirmou
que, apesar de ser comum a venda de
produtos pirateados, a prática não
deve ser vista como socialmente
adequada, daí manter a dosimetria da
pena, mas converte-la.
Perri, relator do caso,
explicou em trecho do acórdão que
julgou a Apelação 95796/2017: “não
desconheço que é notória a aceitação
da venda de produtos piratas pela
sociedade brasileira, sobretudo
diante de uma economia frágil e dos
altos impostos cobrados no país.
No entanto, essa
passividade da sociedade em relação
ao crime não transforma a conduta
em 'socialmente adequada' a ponto
de descriminalizá-la", afirmou o

desembargador.
Conforme o processo de 1ª
instancia, Manoel foi preso em
flagrante pela polícia com 848
unidades de CDs e DVDs piratas no
dia 7 de novembro de 2013, quando
administrava uma barraca na Praça
da Feira, em Mirassol d'Oeste.
No flagrante, confessou ser
o proprietário da mercadoria e
afirmou que estava vendendo os
produtos para conseguir pagar duas
pensões alimentícias, além de
sustentar a mãe dele e a si mesmo.

Segundo o desembargador,
o crime cometido por Manoel,
prejudicaria a indústria fonográfica
nacional e os comerciantes
regularmente estabelecidos.
“Ainda que parte da
população compre ou venda esses
tipos de objetos, não há dúvidas de
que tal conduta causa inúmeros
prejuízos não apenas àqueles que
têm seus direitos autorais violados,
mas à própria sociedade, por meio da
sonegação de impostos”, diz trecho
da decisão.
Foto: Ilustrativa

A 17ª edição do evento foi realizada com muito sucesso

Para a justiça, pirataria comercial deve ser punida
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EMPATE NO GIGANTE

Jogando com o Galo da terra do soja no Gigante do Norte com portões fechados, o Cacerense empatou e sonha com vaga. Mixtão também empatou e Azulão dispara

Fera beliscou pontinho
do Galo e ainda respira
O.E c/ Redação

Sinop e Cacerense empataram por
1 a 1 no Gigante do Norte, de
portões fechados, na noite do
último domingo (22), com gols do
meia Igor Vieira, para o Cacerense,
aos 44 minutos do primeiro tempo,
e Lessinho, para o Galo do Norte,
aos 37 da segunda etapa.
Com o empate, o time de
Cáceres chega a cinco pontos e
entra na briga por uma vaga na
semifinal. A equipe de Marcos
Birigui enfrenta o Dom Bosco
amanhã (25), na Arena Pantanal,
em partida atrasada e se despedirá
da 1ª fase da Cioinha, no próximo
fim de semana, diante do Cuiabá,
também fora de casa.

O Sinop, por sua vez, fica
com oito, na segunda posição,
porém com a obrigação de pontuar
na última rodada para assegurar
seu posto no G4. O time de Paulo
Foiani terá seu último
compromisso diante do já
eliminado Luverdense, no Passo
das Emas. No outro jogo da
domingueira, Luverdense e Mixto
ficaram no empate por 2x2. O time
da capital esteve na frente do
marcador por duas vezes durante o
jogo, mas o Lec conseguiu buscar
o empate. A segunda vez aos 37
minutos do segundo tempo. Os
gols do Mixto foram de Alison
Mateus e Marco Polo e os gols do

Luverdense por Mendes e Fumaça.
Com o resultado o Verdão
do Norte disse adeus,
matematicamente, a qualquer
chance de classificação para as
semifinais e vai encerrar sua
participação no “clássico do
nortão” contra o Sinop. O time
ainda não conseguiu nenhuma
vitória na competição. Já o
alvinegro se complicou na tabela
de classificação. Agora o Mixto
terá que vencer o União na última
rodada e ainda torcer por uma
combinação de resultados.
Encerrando a rodada, o
Clube Esportivo Dom Bosco,
primeiro classificado para às

PÉ NA COVA

Luverdense cai diante
do Goiás e se complica
Redação c/ Portal 730

O

Luverdense se complicou
ainda mais depois de perder
na noite de sábado último
para o pelo placar de 2 a 1, mesmo
jogando em casa no Passo das Emas.
A equipe de Hélio dos Anjos chegou
assim ao quinto jogo consecutivo de
invencibilidade, mas poderia ter sido
diferente se não fosse o homem do
jogo, Marcelo Rangel. O Goiás fez 2
a 0 logo nos primeiros minutos com
Alex Alves de cabeça e Aylon.
Moacir descontou para os donos da
casa. O duelo ainda teve a expulsão
de Victor Bolt, deixando o Goiás
com um a menos.
O primeiro tempo começou
sonolento para a equipe do Goiás.
Logo depois a equipe esmeraldina
assumiu o controle da partida. Carlos
Eduardo teve a chance de abrir o
placar duas vezes em chutes que
passaram perto das traves de Diogo
Silva. Rangel segurou a barra atrás
pegando bolas perigosas de Sérgio
Mota e Moacir. Aos 10 minutos do
primeiro tempo, em escanteio, o
goleiro tirou, mas em cruzamento na
área dos donos da casa novamente,
Alex Alves subiu mais alto testando
no contrapé de Diogo e a bola bateu
ainda na trave antes de entrar.
Não demorou muito para o
Goiás ampliar. Em lançamento para
Aylon, o atacante tirou do goleiro

para balançar novamente o fundo das
redes. O Goiás estava comemorando
o segundo gol, quando o Luverdense
diminuiu três minutos depois.
Moacir recebeu de Marcos Aurélio e
de cavadinha encobriu o goleiro
Marcelo Rangel.
O segundo tempo foi abaixo
do esperado para ambas equipes. O
Luverdense criava poucas
oportunidades e o Goiás segurava a
vitória e a garantia dos três pontos
fora de casa. As substituições não
mudaram para ambas as equipes e
após a expulsão de Bolt, os donos da
casa buscaram o empate, mas ficou

assim no Passo das Emas,
Luverdense 1, Goiás 2.
A vitória do Goiás veio
mesmo estando com 10 em campo,
mas com a expulsão de Bolt o clube
poderia ter levado o empate. Victor
Bolt conseguiu sua quarta expulsão
em 39 jogos com a camisa
esmeraldina e não enfrenta o
Guarani. Com a vitória o Goiás ainda
permaneceu na 10ª colocação, mas
distanciou ainda mais do Z4, abrindo
seis pontos para o 17º colocado, o
próprio Luverdense, que segue em
17º lugar e joga a próxima diante do
Santa Cruz, no estádio Arruda.

Foto: Sinop F.C

Empate com o Sinop reacende chances do Cacerense

semifinais da Copa FMF, bateu o
Cuiabá por 2 a 1 na noite de
domingo (22) na Arena Pantanal e
chegou aos 13 pontos, na liderança
absoluta. Deivid Pikachu, logo aos
oito minutos, abriu o marcador
para o Azulão da Colina. O Cuiabá,
já garantido na Copa do Brasil
2018, passou a ter mais posse de
bola, mas faltou o 'algo a mais' para
ter forças para buscar o empate.
Aos 20 da segunda etapa, o
lance que decidiu o jogo de vez. O
zagueiro cuiabanista Lucão estava

Foto: Diário de Goiás

Com vitória no Passo, Goianos mantém LEC na Z-4
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Abraço especial ao nosso amigo Sandro Dias
Benevides, excelente profissional na área de
manutenção, instalação e suporte técnico em
computadores, redes e aplicativos. Seja bem vindo em
nossa cidade. Precisando de atendimento só ligar
(65)99933-6988 e agendar uma visita.
Sucessos
Sandrinho.
O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de maior envolvimento com
grandes negócios e acordos com
parcerias ou sociedades financeiras. Se
estiver pensando em pedir um grande
empréstimo, este é o melhor momento.

Leão

O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de maior envolvimento com
sua vida doméstica e seus familiares.
Sua casa torna-se o melhor lugar do
mundo para estar. A compra ou venda
de um imóvel pode acontecer a
qualquer momento.
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O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de melhora na comunicação e
tudo o que tem a ver com ela. Se estiver
envolvido com jornalismo,
publicações, moda ou vendas, pode
receber boas notícias a qualquer

Gêmeos

Libra

Olha que coisa mais linda, tão cheia de graça é a
morena Amanda Lorrayne, que por onde passa
arranca suspiros com seu jeito amável e educado de
ser, sem esquecer daquele charme que lhe é peculiar.
Hoje nosso flash é pra você.

O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de maior movimento e
envolvimento com seus projetos,
especialmente os de trabalho. Se
estiver desempregado, não será por
muito tempo. Um projeto que começa
agora promete rápidos resultados.

O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter
e Mercúrio marcando o início de um
período de movimento intenso e
positivo em sua vida material e
financeira. Um projeto apresentado
pode ser aprovado e resultar no
aumento de seus rendimentos.

Câncer

O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter
e Mercúrio marcando o início de um
período de vida social intensa e
agradável, de novas e antigas
amizades, de bom relacionamento
emocional com os que ama. Um novo romance pode
começar a qualquer momento.

Escorpião O Sol começa sua caminhada anual
através de seu signo, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de abertura de portas e
chegada de oportunidades. Depois de
um longo tempo de esforço e
semeadura, a merecida colheita. Abra
os braços para começar a receber as
benesses deste novo tempo.

momento.

O Sol começa sua caminhada anual
Capricórnio
Sagitário através
de Escorpião, se une a Júpiter
e Mercúrio marcando o início de um
período de interiorização, reflexão e
estudo. O período, que dura algumas
semanas, pode envolver uma limpeza
emocional ou mesmo o planejamento
de um novo projeto de trabalho.

Completou mais um ano de vida, cercada pelo amor e carinho dos
familiares e amigos a querida Mariinha Carvalho. Ela que na
oportunidade recebeu os parabéns com votos de felicidades e muitos
anos de vida. Na foto com a amiga de longas datas Elizabeth Marinho
Natal (Betinha) brindando a data. Irmanados aos amigos rogamos ao
Criador um ano de realizações e saúde. Parabéns!!!
O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de intenso e agradável
movimento na vida social e em seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento é ótimo para
firmar e concretizar novas parcerias
comerciais.

Virgem

SOCIAL

Em ritmo de festa e guloseimas Gabi
comemorou seu quinto aniversário ao
lado dos papais corujas Carolina
Sampaio e Leandro Martins. Na
oportunidade Gabi recebeu os
amiguinhos e familiares que
cantaram o tradicional Parabéns.
Que você cresça com muita saúde são
os nossos desejos. Felicidades
gatinha!!!

By Rosane Michels

Áries

com a jogada dominada e acabou
perdendo para os atacantes do
Azulão, que 'lutaram' muito no
lance, a bola ficou para João Pedro
que só empurrou para as redes.
A defensiva do Dom Bosco
deu bobeira aos 40 minutos, errou
passe e cedeu a bola para a equipe
cuiabanista, o lance terminou em
pênalti do goleiro Vitor, que ainda
foi expulso porque já tinha o cartão
amarelo. Tiarinha foi pra bola e
descontou para o Cuiabá, dando
emoção aos últimos minutos.

O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de maior envolvimento com
trabalhos em equipe. Você pode ser
convidado a gerenciar uma nova
equipe de trabalho. Um importante
contato comercial pode resultar em
um novo contrato.

O Sol começa sua caminhada anual
Aquário através
de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de maior envolvimento e
movimento na vida profissional e
projetos de carreira. O sucesso chega,
finalmente, depois de anos de esforço e
dedicação a novos projetos.

Peixes

O Sol começa sua caminhada anual
através de Escorpião, se une a Júpiter e
Mercúrio marcando o início de um
período de movimento em projetos de
médio prazo que envolvam pessoas
estrangeiras, viagens, intercâmbios e
mudança de país. Você estará mais
aberto e otimista e sua fé será renovada
nas próximas semanas.

