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CUSTO ZERO

São isentos do pagamento, imóveis que cumpram as exigências da Legislação Tributária do Município, desde que requerido o beneficio no prazo legal

Prefeitura anuncia isenções
para IPTU/2018 em Cáceres
Foto: JCC

A prefeitura de Cáceres, através da Secretaria de Fazenda, informa
aos contribuintes do IPTU, que têm direito à isenção, conforme o artigo
169 do Código Tributário do Município, para comparecer à Secretaria de
Fazenda e requerer o seu direito ao benefício, até o próximo dia 11 de maio.
São vários os munícipes bafejados pela isenção, mas devem estar atentos
ao prazo e requisitos. Página 03

DESNATURADO

Atrás das grades tarado que
estuprou e engravidou filha
Foto: face book

Pelo art. 169 do Código Tributário, templo religioso é isento

BODAS DE SAFRA

Na festa dos 16 anos Gefron
mira no alvo de tiro esportivo
Foto: Lenine Martins

O
G e f r o n
completou 16 anos de
existência no último dia 15
de março e, para celebrar a
data, as atividades
começaram na semana
antecedente a data, dia 8
deste mês, com homenagem
aos ex-comandantes e
policiais que encerraram a
carreira militar na unidade.
No dia 17, aconteceu a 4ª
edição do torneio de tiro ao
alvo, reunindo mais de 70
inscritos e dia 25, o jubileu
se encerra com uma corrida.
Página 03

Provas de tiro foram destaques sábado na festa do Gefron

Desnaturado Aluizio A. Silva, já está atrás das grades

Aluízio Aparecido da Silva, 42, foi denunciado por estuprar e
engravidar a filha de 17 anos em Alto Paraguai, fato hediondo que segundo
a vítima relatou ao Conselho Tutelar vinha acontecendo há cerca de um
ano. A menor disse nada contava por medo do pai, que tinha armas e a
ameaçava, com medo que ele fizesse algo contra a mãe ou os irmãos.
Página 04

EXPOFOREST/2018

Teca de MT será destaque na
maior feira florestal do mundo
Foto: Valterci Santos

CANA NA FRONTEIRA

Roubou caminhonete em Sorriso
e foi preso pela PRF de Cáceres
Foto: PRF/MT

Uma caminhonete roubada na noite da última quinta
feira, 15, em Sorriso, no bairro Morada do Sol, nortão, foi
interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cáceres
na sexta-feira (16), acabando com a viagem do ladrão F.N.D que
pretendia chegar a Bolívia, com certeza para transacionar o
veículo com cocaína. Página 04

Organizadores da Expoforest apostam nesta edição da feira

Nos dias 9 e 10 de abril, acontece o 4º Encontro Brasileiro de
Silvicultura no Centro de Eventos Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto
(SP), encontro que antecede a Expoforest 2018, que este ano será a maior
feira florestal do mundo. Destaque na mostra, a Teca de Mato Grosso, que
tem Cáceres entre uma das maiores áreas plantadas do estado. Página 03

Ladrão F.N.D rodou centenas de km e rodou por aqui
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Caipira-PiraCema
Vamos começar nosso bate papo
outonal, cuja estação se abre logo mais às
13h15 prosseguindo até o dia 21 de junho,
parafraseando nosso amigo Renato
Teixeira, cujo sucesso da padroeira do
Brasil atravessou fronteiras, para sentar
banco aqui na fronteira de Cáceres e com
orgulho dizer: Sou Caipira-Piracema,
Senhora de Aparecida, São Luis, clemência
para nossos pescadores da Colônia Z-2 e
adjacências, ameaçados por mais uma
armação política.
Claro, que sempre fomos assim
como os pescadores, a favor do defeso da
pesca, afinal, como dizia nossa velha mãe,
que Deus a tenha, “quem come e guarda,
põe mesa duas vezes,” e a piracema traduz
exatamente isso. Pra refrescar a cuca
poluída dos demagogos que apregoam
moratória nos rios de Mato Grosso e com
certeza, andam comendo camarão com o
nosso dinheiro, vamos discorrer um pouco
sobre a piracema.
Trata-se de uma palavra tupi que
significa saída de peixes, o período de
reprodução das espécies, quando é proibida
a realização da pesca. Este período definido
pelo Conselho Estadual de Pesca, que
começava em novembro, foi antecipado
para 1º de outubro para preservar a fase de
maior intensidade reprodutiva dos peixes e
vai até 31 de janeiro do ano seguinte.
Pois bem Caipira-PiraCema, as
coisas vão funcionando em águas claras,
superando os obstáculos das PCH's, o
sofrido ribeirinho sobrevivendo no dia a dia
da pesca e no defeso com aquela merreca do
governo, graças ao empenho das colônias,
até que dispara novamente a ameaça
política: sim, sete anos depois do PL 750 de
um senador de Mato Grosso dispondo
demagogicamente sobre a Política de
Gestão e Proteção do Bioma Pantanal,
inserindo a moratória de cinco anos de
pesca nos rios pantaneiros e que felizmente
ainda não virou lei, oxalá nunca vire, a
ameaça volta a bater a porta.
Na semana passada a deputada
Janaina Riva cutucou a onça dormente com

MORATÓRIA (?)
Janaina, (tupi) ou Iemanjá (Ioruba),
significa mãe cujos filhos são peixes, o
orixá do povo Egba, divindade da
fertilidade originalmente associada aos rios
e desembocaduras, mas a Riva, exagera na
AL-MT ao defender a moratória em
qüinqüídio anual nos rios de Mato Grosso,
sossega menina, assim você esfola os
pescadores e revoga o FIPe, vai com
calma, seu pai Zé Geraldo não faria isso.
Depois fica espinhada na política e não
sabe porque, no caso do Blairo, ele é
macaco velho, tá saindo da política, mas
você é neófita, pensa bem.
PULOU FORA
Falando em Maggi, o ministro da
Agricultura assegurou que vai manter uma
posição de neutralidade em relação ao
processo eleitoral deste ano. No final de
fevereiro, ele anunciou a desistência de ir à
reeleição como senador. Agora, afirmou
que, por conta desta decisão, não poderá
opinião sobre os aspirantes a seu cargo para
não pular dentro de processo eleitoral. O
Rei do soja diz que se fosse candidato, teria
que liderar as discussões no meu partido, da
coligação, e que não quer isso, motivo pelo
qual, vai ficar afastado, que não vai ficar
nas negociações, que está fora de tudo.
PESSIMISMO
O presidente Michel Temer disse no final
de semana que o brasileiro anda pessimista
e defendeu ser preciso restabelecer o
otimismo no país, e que se precisa
restabelecer o otimismo em nosso país, fato
que não discordamos, desde que o
brasileiro tenha um salário mínimo digno
de sobreviver, que o governo acabe com a
dissimulada inflaçãozinha, deixe de gastar
o dinheiro do povo se promovendo em
mídias lacaias e devolva a este sofrido
povo, o direito de escolher o que lhe é de
direito. De papo furado, a gente já está de
picuá cheio. Presidente, chega de conversa
mole e sacrificar quem realmente trabalha,
nós.
AXÉ, BAIANO!
O Ministério Público Estadual ofereceu na
sexta-feira (16) denúncia contra o deputado
estadual tucano Baiano Filho e mais 29
pessoas. A denúncia refere-se a fatos
ocorridos na época em que o parlamentar
exercia o cargo de secretário de Estado de
Esporte e Lazer. O grupo foi denunciado
por peculato, crime cometido
exclusivamente por servidores públicos
que se aproveitam da sua condição para
promover o desvio de recursos, seja em
benefício próprio ou alheio. Conhecemos
Baiano Filho em Sinop e até ajudamos em
sua campanha a prefeito, mas para quem
era do PMDB e se tucanou, nada a
estranhar.
VAMOS DEVOLVER!
Um projeto de lei da AL-MT obriga as
instituições de ensino superior de Mato
Grosso que pertencem à iniciativa privada
a devolver o dinheiro vinculado ao
pagamento da taxa de matrícula em até 10
dias após a desistência por motivo de falta
de interesse ou transferência. Conforme O
PL, as universidades e faculdades ficarão
somente com 10% do valor para cobrir as
despesas administrativas relacionadas ao
procedimento para matrícula. E
convenhamos, ainda é muito, deveriam
ficar no zero, afinal, despesa alguma existe
numa simples folha de matrícula.

vara curta, ao apresentar um projeto de lei
alterando sete artigos na Lei da Pesca no
Estado, com a implantação da cota zero
para pescado nos rios de Mato Grosso
durante cinco anos.
Trocando em miúdos, desovando a
moratória do senador, dissimuladamente,
com a proibição do abate e transporte de
pescado em todas as bacias hidrográficas de
Mato Grosso para os pescadores amadores
pelo período de cinco anos, ou seja, neste
período a pesca está praticamente proibida
no Estado.
Explicando, se é proibido o abate e
transporte, obviamente que atinge
diretamente as famílias ribeirinhas, cuja
sobrevivência é a pesca; se somente após o
sexto ano, o pescador poderá abater e
transportar até cinco quilos de peixe ou um
exemplar, independente do peso, conforme
o projeto, além do ribeirinho, também se
atinge duramente o turismo de pesca em
Cáceres e região; se proíbe a pesca da
cachara, jacu, pacu, matrinchã e pintado,
revoga o FIPe, assuntem só, o estrago que
um projeto desse faria, caso vigesse.

As alegações estapafúrdias de
defesa do meio ambiente, dos rios e os
cambaus, não passam de falácias,
conversas prá boi dormir, afinal, não é a
pesca disciplinada e nem os ribeirinhos que
estão sumindo com os peixes, são essas
pequenas hidrelétricas e barragens que
interferem de forma negativa na natureza.
Razão sobra sim, ao ecólogo e
ictiólogo Francisco de Arruda Machado,
referência em pesquisas com peixes em
Mato Grosso, ao questionar a lógica da
moratória da pesca com fim de aumentar os
estoques pesqueiros. Como ele bem disse,
no Pantanal temos esgoto, hidrelétricas,
destruição de mata ciliar, agrotóxicos,
desmatamento, existe todo um conjunto de
fatores que influencia diretamente no ciclo
de reprodução desses peixes, jamais, a
pesca ordenada.
E, políticos demagogos, na
contramão da história, vêm apresentar
projeto de lei restrito a moratória,
dissonante àqueles que mais sofrem com a
degradação ambiental? Brincadeira, tem
hora, né?

O Contador de histórias
Cada um de nós carrega um contador
de histórias… Contamos uma história quando
falamos de uma lembrança de infância,
quando repassamos uma receita de família
que possui um segredo que a torna única,
quando queremos transmitir a nossa
experiência para um filho, um amigo.
A todo o tempo temos algo para
contar e sem perceber vamos tecendo
histórias, conectando fatos, amarrando idéias.
Desde os primórdios o ser humano tem
narrado suas histórias no intuito de preservar
sua memória, transmitir conhecimentos e
divertir. Antes da escrita e dos livros lá
estavam os contadores para salvar do
esquecimento as tradições da família, a
cultura de um povo. Há pessoas que fazem da
contação de histórias uma arte.
Uma arte que sobrevive ao tempo, às
novas tecnologias. Pessoas que resgatam, lá
do fundo do baú, as histórias meio esquecidas,
meio abandonadas. Pessoas que criam novas
histórias, novos enredos que prendem a
atenção de crianças e adultos.

Pessoas que usam a voz e a
imaginação como ferramentas e constroem
mundos encantados. Neste 20 de março,
quando se celebra o Dia Internacional do
Contador de Histórias, as nossas homenagens
àqueles que ainda vivem neste mundo
maravilhoso das historinhas, alegrando
especialmente as crianças.As origens da
celebração estão na Europa, mais
especificamente na Suécia em 1991. A data
marca o início da primavera no hemisfério
norte, e do outono no hesmifério sul. No ano
seguinte um novo evento marcou a data, mas
perdeu a força até 1997, quando um grupo de
contadores de histórias da Austrália resolveu
organizar uma celebração que durou uma
semana inteira. Na mesma época, no México e
em outros países da América do Sul, o dia 20
de março foi declarado o Dia Nacional dos
Narradores.
A celebração de 2001 trouxe mais
fôlego ao evento graças à atuação da rede
escandinava de contadores de histórias, o
evento se espalhou pela Suécia, Noruega,
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Dinamarca, Finlândia e Estônia. Em 2003 o
Canadá e outros países também adotaram a
idéia. Quando a França aderiu à celebração
em 2004 o número de países aumentou para
25 espalhados pelos cinco continentes,
tornando-se assim o 20 de março o Dia
Internacional do Contador de Histórias.
A cada ano a maioria dos eventos que
se espalham pelo mundo está ligada por um
tema em comum. Depois do tema definido os
contadores brindam os ouvintes com as mais
variadas histórias. Os temas dos últimos anos
foram os seguintes: No Brasil o evento é
pouco divulgado, mas há grupos que não
medem esforços para manter a tradição e
comemorar a data. Um exemplo é o da
Biblioteca Lucília Minssen, localizada na
Casa de Cultura Mario Quintana em Porto
Alegre, RS, que desde 2009 vem promovendo
este evento. Durante o dia são apresentadas
sessões de contação de histórias e à noite
acontecem palestras com escritores e
contadores de histórias.
***___Cristina Marrero

Rosane Michels - Editora
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ALVO ESPECIAL

Grupamento militar comemora 16 anos, Jubileu de Safira, defendendo a lei, a ordem e a comunidade contra o crime organizado, festejando a data com o povo

Torneio de tiro na mira das
festas de 16 anos do Gefron

Assessoria c/ Redação

Foto: Lenine Martins

O

Grupo Especial de Fronteira
(Gefron) completou 16 anos de
existência no último dia 15 de
março e, para celebrar a data, as
atividades começaram na semana
antecedente a data, dia 8 deste mês, na
Base da unidade, em Porto Esperidião,
com uma homenagem aos excomandantes e policiais que encerraram
a carreira militar na unidade.
Atração tradicional até mesmo
pelas funções dos aguerridos policiais,
este ano, as provas de tiro ao alvo,
modalidade desportiva de tiro mais uma
vez, integraram as comemorações e
nesta quarta edição, o Torneio de Tiro
reuniu mais de 70 inscritos, além de
participantes de instituições convidadas,
sábado último, (17), em Cáceres. Para os
profissionais de segurança, é a
oportunidade de praticar uma atividade
habitual com foco esportivo e em um
clima de integração.
Pela primeira vez participando
do evento, o major PM Barros, do 6°
Comando Regional de Araputanga,
também estreou no pódio. Levou o
troféu de primeiro lugar na categoria
individual geral, motivo de surpresa
para o próprio competidor, que está a 15
anos na Polícia Militar.
O segundo lugar da categoria
geral individual ficou com o soldado PM
Eduardo Alves e a terceira colocação
com o cabo PM Cristiano Cozen, ambos
do Gefron. Já na categoria geral por
equipe foram contempladas também

Inteligência, entre outras que atuam na
área de fronteira Brasil/Bolívia.
Para garantir a segurança dos
participantes, o evento conta com a
parceria do Clube de Tiro Prático de
Várzea Grande. Responsável pela
organização dos eventos
comemorativos dos 16 anos do Gefron,
que inclui ainda uma corrida no próximo

EXPOFOREST/2018

Produção de teca de MT terá
mostra durante feira paulista
Assessoria c/ Redação

N

Provas de tiro marcaram os 16 anos do Gefron em MT

com troféus: 12º Comando Regional (1°
lugar), Operacional Alfa do Gefron (2º)
e Polícia Federal (3°).
Ainda receberam troféus os
primeiros colocados da categoria
Gefron individual e os vencedores da
equipe Gefron. Os participantes
manusearam quatro tipo de armas
durante a prova: uma pistola,
submetralhadora, calibre 12 e fuzil
semi-automático.
O comandante do Gefron,
tenente-coronel José Nildo Oliveira,
lembrou que a idéia do torneio surgiu
com o objetivo de congregar a tropa.

"Depois nós abrimos para outros
parceiros, outras instituições de
segurança estaduais e federais que
atuam na fronteira e colaboram para o
êxito das operações", frisou.
Dessa forma, somaram-se ao
evento a Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Marinha do Brasil,
Exército Brasileiro, Polícia Judiciária
Civil, Corpo de Bombeiros Militar,
Perícia Oficial e Identificação Técnica,
Centro Integrado de Operações Aéreas,
Serviço de Operações Especiais da
Secretaria de Estado de Justiça e Diretos
Humanos, Agência Brasileira de

COTA ZERO

Isenções do IPTU/2018 podem
ser requeridas até 11 de maio
Assessoria

A

prefeitura de Cáceres, através da
Secretaria de Fazenda, informa
aos contribuintes do IPTU, que
têm direito à isenção, conforme o artigo
169 do Código Tributário do Município,
para comparecer à Secretaria de
Fazenda e requerer o seu direito ao
benefício, até o próximo dia 11 de maio.
Os contribuintes devem levar cópia dos
documentos pessoais, comprovante de
residência e os que recebem beneficio
devem levar também o extrato do INSS.
Conforme o artigo 169 do
código tributário do município, são
isentos do pagamento do Imposto
Predial e Territorial urbano, sob
condição de que cumpram as exigências
da Legislação Tributária do Município,
o prédio ou terreno cedido, em sua
totalidade, para uso da União, dos
Estados, dos Municípios ou de suas
autarquias; pertencente à sociedade ou

final de semana, o major PM William
Becker de Martini, fez um
agradecimento especial às empresas
parceiras, que contribuíram com algum
tipo de patrocínio. Concluindo ele
convidou todos para a 1ª Corrida do
Gefron, que acontece no dia 25 de
março, domingo próximo, com saída às
7h00, no Centro de Eventos da Sicmatur.

instituições sem fins lucrativos, que se
destinam a congregar classes patronais
ou trabalhadoras, educacionais e
religiosas com o fito de realizar a união
dos associados, sua representação e
defesa, e elevação do seu nível cultural
ou físico espiritual e assistência médicohospitalar ou a recreação social; o
imóvel pertencente a cegos, inválidos,
idosos, viúvas e aposentados, utilizado
para uso próprio e cujo rendimento
financeiro não ultrapasse 24 salários
mínimos anuais e seja sua única fonte de
renda.
Também são isentos, os
imóveis tombados, isoladamente, pelos
órgãos competentes, podendo ser
suspenso o benefício sempre que,
comprovadamente, for caracterizado no
imóvel dano por ação ou omissão,
devendo ser os prédios recuperados e
conservados por seus proprietários ou
Foto: Ilustrativa

possuidores; os templos de qualquer
culto; os imóveis cedidos gratuitamente,
em sua totalidade, para uso das
entidades imunes pela Constituição
Federal, quando em regime de
comodato devidamente registrado no
cartório competente, dentro da vigência
dos mesmos, e mediante verificação “in
loco” pela Administração Publica
Municipal e o imóvel residencial
pertencente e utilizado para uso próprio,
de ex-integrante da Força
Expedicionária Brasileira, ou sua viúva,
desde que apresente um dos seguintes
documentos: Diploma de “Medalha de
Campanha;”Diploma de “Medalha da
Cruz de Combate,”com atestado
firmado pelo Presidente da Associação
Nacional da FEB, seção região de Mato
Grosso. E, finalizando, o imóvel situado
no perímetro suburbano na área de
expansão urbana voltado para a
produção de produtos
hortifrutigranjeiros.

os dias 9 e 10 de abril, acontece
o 4º Encontro Brasileiro de
Silvicultura no Centro de
Eventos Ribeirão Shopping, em
Ribeirão Preto (SP), encontro que será o
principal palco de discussões sobre
silvicultura do Brasil. Devido à
relevância do tema, o evento reúne
formadores de opinião do mercado
florestal brasileiro e nele tendências e
soluções são apresentadas e discutidas
promovendo o intercâmbio técnicocientífico entre profissionais e
instituições que atuam na área florestal.
O evento, antecede a
Expoforest 2018 – a maior feira em área
do Brasil (200 hectares), a trilha mais
extensa (4 quilômetros), realizada a céu
aberto, que será realizada de 11 a 13 de
abril, em Santa Rita do Passa Quatro,
região de Ribeirão Preto, interior
paulista levando aos visitantes
informação e conhecimento sobre a
realidade das florestas plantadas no
Brasil. Um dos destaques no 4º Encontro
e na Expoforest, Mato Grosso tem a
maior área plantada com teca do Brasil,
com produção localizada,
principalmente nos municípios de
Cáceres, São José dos Quatro Marcos e
Porto Esperidião, concentrando cerca de

70% da área plantada e de todos os
países da América Latina.
Todos os detalhes deste
segmento e resultados da produção de
Mato Grosso e demais regiões do país
serão apresentados por especialistas da
Associação dos Reflorestadores de
Mato Grosso (Arefloresta), durante este
encontro no interior de São Paulo,
De acordo com secretário geral
da Arefloresta, Fausto Takizawa, o
Brasil possui um pouco mais de 80 mil
hectares de teca plantada, sendo que 70
mil é no estado de Mato Grosso. “Essa é
uma madeira tropical nobre plantada e
de espécie exótica, visando a exportação
e sua produção respeita a legislação
ambiental. Hoje ela é exportada em tora,
tábuas e blocos. A teca alcança
dimensão de corte a partir do 10º ano,
mesmo não sendo o corte final, com esse
período é possível fazer uso em serraria
e até exportar. Lembrando que o ciclo
final é de 20 a 25 anos”, explica.
Na ultima edição em 2014, a
Expoforest teve 208 expositores, é
trabalha agora com a expectativa de
40% a mais neste numero, bem como no
de visitantes, aguardando mais de 30 mil
presenças, afinal este ano, a Expoforest
será a maior feira florestal do mundo.
Foto: Valterci Santos

Ultima edição da Expoforest em Mogi, foi bem concorrida

Terreno com produção hortiftuti está entre os isentos do tributo
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FIM DA LINHA

Quadrilha roubou família na região norte do estado e teve truta que tentava passar Hilux pra Bolívia, preso pela PRF de Cáceres na unidade operacional de Poconé

Policia de Cáceres prende
ladrão de Hilux de Sorriso
Da Redação

Foto: PRF/MT

Segundo a polícia, a vítima foi
trancada no banheiro e
encontrada em estado de choque.
Horas depois do roubo,
um dos carros roubados, o Palio
We e k e n d , f o i l o c a l i z a d o ,

abandonado pelos criminosos na
rua São Francisco de Assis,
naquela cidade. Já a camioneta
foi recuperada com a prisão de
um dos ladrões, na fronteira
oeste.

DESNATURADO

Tarado preso acusado de
estuprar e engravidar lha
Da Redação

A

Ladrão F.N.D, do bando preso quando levava Hilux pra Bolívia

U

ma caminhonete roubada
na noite da última quinta
feira, 15, em Sorriso, no
bairro Morada do Sol, nortão, foi
interceptada pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) de
Cáceres na tarde da sexta-feira
(16), acabando com a viagem do
ladrão F.N.D que pretendia
chegar a Bolívia, com certeza
para transacionar o veículo com
cocaína . O ladrão preso não teve
seu nome fornecido à imprensa

pela polícia.
De acordo com o
delegado André Ribeiro, da
Polícia Judiciária Civil de
Sorriso, a prisão do suspeito
ocorreu após o trabalho integrado
da PRF de Cáceres e da PJC e
PRF de Sorriso, destacando que a
camionete Hilux, havia sido
roubada de uma casa situada na
avenida Porto Alegre, no bairro
Morada do Sol, em Sorriso.
Segundo a ocorrência,

quatro criminosos invadiram a
casa na noite da quinta feira,
rendendo os moradores, ficando
no imóvel por três horas e meia e
só saiu após roubar dois
automóveis e outros objetos.
Segundo informações do pelo
sargento Moura, da Polícia
Militar de Sorriso, os ladrões
pularam o muro e roubaram
vários aparelhos eletrônicos,
além de uma camionete Hilux e
u m c a r r o P a l i o We e k e n d .

luízio Aparecido da Silva,
42, foi denunciado por
estuprar e engravidar a
filha de 17 anos, na cidade de Alto
Paraguai, fato hediondo que
segundo a vítima relatou ao
Conselho Tutelar vinha
acontecendo há cerca de um ano.
O caso foi registrado pela Polícia
Militar de Diamantino, onde a
adolescente relatou que sofria
abusos sexuais do pai desde os 16
anos, quando a mãe saia para
trabalhar e ela ficava sozinha com
ele.
A mãe da menor disse que
tinha notado que a relação entre
pai e filha estava estranha, porém
ela não conseguiu provar os
abusos, pois a jovem tinha medo
de falar. Realmente, a vitima
disse que por medo do pai, que
possuía armas em casa e a

ameaçava, ela temia que ele
fizesse algo contra a mãe ou os
irmãos e nunca contou os abusos
a ninguém, no entanto, resolveu
denunciar o caso após descobrir a
gravidez.
Policiais foram até o
assentamento e encontraram o
suspeito na residência, onde ele
abusava da filha. Duas
espingardas de calibre 38 e 22,
com munições e cartuchos foram
encontradas e apreendidas.
Aluizio, o pai desnaturado, foi
preso e conduzido à delegacia da
Polícia Civil em Diamantino e
recolhido a disposição da justiça.
No cadeião, terá de encarar uma
outra situação, aquela extra-leis
naturais, a que impera intergrades para acusados deste tipo
de crime, repudiado pelos
detentos.
Foto: Facebook

CAVALO NO MOCÓ

PM recupera moto roubada
escondida em moradia vazia

Redação c/ F.A

N

a tarde de sábado último,
17, Policiais Militares de
Mirassol D'Oeste, foram
acionados por uma denúncia, de
que uma pessoa fora vista
empurrando uma motocicleta, de
cor azul, pelas ruas do

Residencial Laranjeiras,
localizada ao lado do bairro
Portal do Sol. A denúncia ainda
relatava que o indivíduo teria
escondido o cavalo de aço dentro
de uma residência, que estava
vazia.
Foto: PM/MT

Policial retira a moto que estava escondida na casa

Diante das informações,
os policiais foram até o local e
adentraram em a residência
apontada na denúncia e
localizaram a motocicleta Honda
Biz, de cor azul, ano 1999, placas
JZB 1857, de Mirassol D'Oeste.
Os militares já tinham
conhecimento, através de
informações de policiais civis, de
uma moto, com as mesmas
características, furtada nesta
cidade e constataram ser a mesma
motocicleta. O furto ocorreu nas
proximidades de onde foi
encontrada, quando a vítima
estava ausente, durante a noite
anterior.
O criminoso teria
arrombando o portão da casa e
retirado a motocicleta. A moto foi
encaminhada para a Delegacia de
Polícia Judiciária Civil, que
passou a investigar o furto, sendo
que nenhum suspeito foi
identificado até agora.
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ATROPELADA

Dentre outras, medida obrigava condutores a realizar um curso de 10 a 15 aulas de 50 minutos cada para aperfeiçoamento, prova teórica com 30 questões e 21 acertos

Revogada resolução que
dificultava renovar CNH
A.E c/ Redação

Foto: Ilustrativa

Nacional de Trânsito
(Denatran) e presidente do
Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN), Maurício
Alves, revoga a resolução
726/2018 que torna obrigatória
a realização e aprovação em
Curso de Aperfeiçoamento
para renovação da Carteira
Nacional de Habilitação”.
A renovação da CNH
entraria em vigor a partir de 5
de junho e obrigaria os
condutores a realizar um curso
de 10 aulas (15 para quem não
tivesse feito direção defensiva
e primeiros socorros) de 50
minutos cada para
“aperfeiçoamento” e logo em
seguida seria realizada uma
prova teórica com 30 questões,
sendo que o “candidato a voltar
a dirigir” precisaria acertar 21.
O processo seria feito
de forma presencial e ou à
Resolução exigia duas provas de baliza para renovar CNH

O

ministro das Cidades,
A l e x a n d r e B a l d y,
informou na noite de
sábado último, (17) que
determinou a revogação da
resolução que tornaria
obrigatório novo

procedimento para a
renovação da carteira de
motorista. Pela resolução do
CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito), a partir
de junho, os motoristas que
renovassem a carteira teriam

que fazer curso e exame
teórico para dirigir.
A nota oficial do
Ministério das Cidades diz:
“Por determinação do ministro
das Cidades, Alexandre Baldy,
o diretor do Departamento

distância. mas não era somente
isso, a resolução 726/2018
alterava outros aspectos
relacionados com a CNH,
entre eles exigia que
candidatos realizassem duas
provas práticas, uma em
circuito fechado e outra em via
pública com monitoramento
do instrutor em outro veículo,
fora alterações na carga
horária.
Para quem fosse tirar a
primeira CNH para condução
de automóveis, haveria duas
provas de baliza e não somente
uma como sempre foi, mas
diante da repercussão negativa
da proposta, o Ministério das
Cidades revogou tal medida.
De acordo com a pasta,
o objetivo não é alterar a vida
das pessoas e a medida visa
reduzir gastos e facilitar o dia a
dia dos cidadãos.

CABRITO LARGADO

Redação c/ V.B.N

Foto: PJC/MT

PAVIMENTAÇÃO

Asfalto do Oliveiras 2 e Bela Vista
chegam a etapa final em 4 Marcos
Assessoria c/ Redação

T

rechos de um projeto
de pavimentação
asfáltica que foi
realizado nos Bairros Jardim
Bela Vista e Jardim das
Oliveiras II, em São José dos
Quatro Marcos, entram na
etapa final de conclusão. A

empresa contratada já está
fazendo o calçamento nas ruas
e os meios-fios do canteiro
central da Avenida Quatro
Marcos.
O prefeito de São José
dos Quatro Marcos, Professor
Ronaldo Floreano, esteve
Foto: Assessoria

Empreiteira acelera as obras mesmo com tempo chuvoso

vistoriando os serviços que
vêm sendo realizados em
trechos que estão recebendo as
melhorias. Posteriormente,
numa última etapa, as calçadas
receberão o piso tátil para
acessibilidade de deficientes
visuais.
Estas serão as primeiras
calçadas de uma obra pública
que receberão o projeto de
acessibilidade junto com a
pavimentação asfáltica e
sinalização. Elas são as
seguintes: toda extensão da
Avenida Quatro Marcos até a
MT 175; cinco Quarteirões da
Rua do Café; um quarteirão e
meio da Rua Aurélio Olegário;
dois quarteirões da Rua
Divisória; um da Rua Dom
Pedro e dois, da Travessa da
Escola Evilásio Vasconcelos.
A prefeitura espera que com o
fim das chuvas e a agilidade
dos trabalhos, a pavimentação
esteja a disposição do público.

Camioneta S-10 foi abandonada pelos ladrões durante a fuga

A

Polícia Civil de Vila
Bela na região de
fronteira após tomar
conhecimento no final de
semana, de um roubo ocorrido
na gleba Pecuária II, no
município de Pontes e Lacerda,
destacou uma equipe do
delegado Clayton para a
realização de diligencias no
intuito de tentar localizar os
veículos e se possível, deter os
gatunos caranguejeiros.
Na madrugada de
sábado, 17, os policiais
visualizaram um veículo com
as mesmas características
seguindo sentido à fronteira

rumo a divisa com a Bolívia,
corredor de ladrões de carro e
tráfico de drogas. Foi dado voz
de parada, mas o condutor
abandonou o veículo sem a
chave e adentrou na mata
fechada. No momento foram
efetuadas buscas nas
proximidades, mas sem êxito
na apreensão do suspeito.
Para sorte da vitima, a
caminhonete S10 e a
motocicleta Honda Biz foram
recuperados e removidos para
a Delpol de Vila Bela da
Santíssima Trindade e as
diligencias continuam visando
a localização do suspeito.
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SAÚDE PÚBLICA
CASA DO BARÃO

Mesmo com os recursos em caixa, pagamentos serão feitos de forma gradativa
já que o processamento das dívidas não acontece de um dia para o outro

Academia de Letras pode
Bancada federal e governo definem se mudar para o interior

esta semana repasse de R$ 100 mi

Assessoria c/ Redação

Foto: José Medeiros

Gov. Taques discute com bancada a aplicação dos recursos

A

bancada federal deve se
reunir esta semana com o
governador Pedro Taques
(PSDB) e o secretário-chefe da
Casa Civil, Max Russi (PSB) para
se informar sobre a utilização da
emenda federal de R$ 100 milhões
destinada ao custeio da saúde
pública de Mato Grosso. Isso
porque os prefeitos estão
reclamando que o dinheiro que já
está na conta do executivo desde
de fevereiro e ainda não teria sido
repassado para que fossem
quitadas algumas dívidas como a
dos hospitais filantrópicos.
Segundo a Casa Civil, os
R$ 100 milhões da emenda federal
devem ser destinados à
manutenção e atendimento dos
hospitais, compra e quitação de

medicamentos, custeio de
Unidades de Tratamento Intensivo
(UTI) e também para o
financiamento de pacientes que
fazem tratamento fora de seus
domicílios. Do valor total, R$ 33
milhões são destinados aos
hospitais filantrópicos.
Max Russi explicou que
mesmo com os recursos em caixa,
estes pagamentos serão feitos de
forma gradativa, já que o
processamento das dívidas não
acontece “de um dia para o outro”.
Coordenador da bancada federal
na época da destinação da emenda
de R$ 100 milhões, o deputado
federal Fábio Garcia (DEM) foi
quem anunciou que o Estado
receberia um total de R$ 168
milhões, sendo que R$ 100

milhões seriam para a saúde e
outros R$ 68 milhões para projetos
de regularização fundiária.
No primeiro projeto da
emenda, R$ 80 milhões eram
destinados para as obras do novo
pronto-socorro de Cuiabá, que tem
o governo como financiador. Do
total de investimentos na
construção, R$ 50 milhões são dos
cofres do Estado. Porém, no final
do ano passado, o governador
Pedro Taques (PSDB) firmou um
acordo com o prefeito Emanuel
Pinheiro (MDB) para que a
totalidade da emenda fosse para o
custeio da saúde, sob o argumento
da crise financeira. A partir daí, um
convênio seria firmado para
garantir a “devolução” do dinheiro
para compra dos equipamentos da
nova unidade. O acordo deve ser
assinado ainda esta semana.
Os prefeitos, porém, não
devem conseguir os atrasados com
esse recurso, uma vez que apesar
da intenção do governo é pagar
parte dos repasses débitos para os
municípios, o dinheiro não poderá
ser transferido às prefeituras por
questões burocráticas. Os gestores
esperam agora que a verba venha
de outra fonte. Max Russi afirmou
que, na primeira semana de março,
o Estado já transferiu cerca de R$
20 milhões para as prefeituras e
que continuará fazendo repasses
para quitar os passivos de 2016 e
2017.

Assessoria c/ Redação

A

Academia Mato-Grossense de
Letras pode se mudar para o
interior do estado e deixar a Casa
Barão de Melgaço. Após mais de vinte
ocorrências em cerca de três meses, os
imortais discutiram, no último sábado
(10), a possibilidade de mudança, e
criaram uma comissão para tentar falar,
pela última vez, com os gestores
municipal e estadual.
A ideia foi dada pelo secretário
geral da Academia, José Cidalino
Carrara. Segundo ele, além dos assaltos,
a causa está no “descaso, desdém, e falta
de respeito dos gestores públicos com a
Academia, não com os componentes da
Academia, mas com a instituição em si”.
Desde outubro de 2017 já
foram levados da Casa Barão até mesmo
a fiação elétrica e os aparelhos de ar
condicionado. Marília Beatriz, imortal e
ex-presidente da AML, também
lamentou todas as ocorrências que
atingiram a casa. Segundo ela, quando
estava na presidência, a Prefeitura

disponibilizava um guarda para ficar na
porta. A ex-presidente afirma que será
difícil encontrar um local para levar a
AML, porque “ela fica na Casa Barão de
Melgaço aqui, que foi a casa do Barão
mesmo. Não tem outro lugar em que ele
tenha morado”, lamenta.
Para que a Academia não saia
da capital, a solução seria colocar
guardas para cuidar da Casa Barão todos
os dias. A Casa Barão foi construída
entre 1775 e 1777, e em 1843 passou a
ser residência do Barão de Melgaço, um
francês naturalizado brasileiro que
recebeu o título de Barão de Dom Pedro
I após defender o Brasil na Guerra do
Paraguai. Ele também foi governador de
Mato Grosso cinco vezes, historiador,
geógrafo, pesquisador e escritor.
Após sua morte, a casa passou
aos descendentes, e foi desapropriada
em 1926. Quatro anos depois, em 1930,
passou a ser sede da AML e do IGHMT.
Foi ali, também, a primeira faculdade de
direito de Cuiabá.
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QUARTAS DE FINAL

Jogando fora de casa o Sinop bicou o Araguaia e na terra do soja o 2º jogo com vantagem, para vencendo esperar resultado de Luverdense e Mixto, para a final

Fora de seu poleiro Galo
do Norte vence Araguaia
O

Redação c/ O.E

Foto: Julio Tabile

Galo saiu do Zeca Costa com vantagem sobre Araguaia

AMARELOU

Atlético (ES) despacha
Cuiabá da Copa Verde
Redação c/ SN.

J

ogando fora de casa, no
estádio José Olívio Soares,
no Espírito Santo, o Cuiabá
foi derrotado por 3 a 1 para o
capixaba Atlético Itapemirim,
ficando o placar de 6 a 3 para o
time do sudeste brasileiro, já que
na Arena Pantanal, a equipe de
MT havia perdido por 3 a 2 no

primeiro dos duelos válidos pelas
quartas de finais da Copa Verde.
Pressionado pelo
resultado negativo no primeiro
jogo, o Cuiabá acabou saindo
atrás do placar. Aos 49 do
primeiro tempo, Franklin
aproveitou ótima jogada de
Paulinho e, após receber livre na
Foto: Pedro Lima

Dourado novamente eliminado de copa, agora, no sudeste

Cáceres-MT, terça-feira 20 de março de 2018

área, se livrou da marcação e
bateu cruzado, abrindo o placar
para os donos da casa.
Aos 29 do segundo
tempo, Bruno Alves incendiou o
jogo. O meia-atacante cobrou
pênalti e empatou para o
Dourado, mas durou só 12
minutos, pois aos 37 minutos veio
o balde de água fria. Em contraataque rápido, Paulinho cruzou
rasteiro para Eraldo empurrar
para o gol. 2 a 1 para os capixabas
e aos 42, Paulinho entrou na área,
saiu da marcação e chutou no
canto, decretando o resultado
final.
Tipo cavalo paraguaio, o
Cuiabá não tem avançado este
ano nos campeonatos nacionais,
no meio da semana acabou
eliminado da Copa do Brasil ao
perder para o Náutico.
O papo agora, é voltar
suas atenções para o Campeonato
Mato-grossense e já pensar no
primeiro jogo contra o Ação,
pelas quartas de finais da
competição que será na quartafeira (21), às 20h45, na Arena
Pantanal.

Sinop derrotou o
Araguaia por 2 a 1, em
confronto válido pelo
jogo de ida das quartas de final
do Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello,
disputado na noite de sábado
último no estádio Zeca Costa, em
Barra do Garças.
Apesar de sair com a
vitória, o Sinop começou
perdendo. Aos 37 minutos do
primeiro tempo, o árbitro viu
toque de mão de Tayrom dentro
da área e assinalou pênalti. Na
cobrança, Nenezinho converteu
para os donos da casa.
O empate e a redenção de
Ta y r o m v i e r a m l o g o n a
seqüência. O atleta aproveitou
cobrança de falta, subiu mais que
a zaga e deixou tudo igual e aos
14 do segundo tempo, Juazeiro
aproveitou rebote e deu números
finais ao confronto.
Com o resultado, o Sinop
pode até empatar no jogo de
volta que ficará com a vaga para
as semifinais. Já a equipe de
Barra do Garças precisa de ao
menos dois gols para seguir

adiante.
Em caso de vitória
simples do Araguaia, por
qualquer placar, o duelo será
decidido nos pênaltis.
O próximo jogo entre os
dois times será no estádio
Gigante do Norte, em Sinop, na
quarta-feira (21). Os ingressos
custam R$ 10 e estão sendo
comercializados pela diretoria
do Galo.
Na outra chave da fase
quartas de final, o Luverdense
depois de vencer o Mixto por 3 a
1, na Arena Pantanal, decide
amanhã, 21 em sua casa, no
Estádio Passo das Emas, diante
da fiel torcida alviverde, a vaga
com o alvinegro da capital.
O Mixto terá a quase
impossível missão de vencer
por 3 gols de diferença o
Luverdense e deste resultado sai
o adversário de Sinop e
Araguaia, que jogam na mesma
noite no Gigante do Norte na
terra do soja. A lógica de uma
final, deve reunir salvo zebras,
Sinop e Luverdense.
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O tradicional parabéns a você é endereçado a
José Augusto Martins, que ontem comemorou
mais um ano de vida. Gugu como é conhecido por
todos, na oportunidade recebeu o carinho
especial dos familiares e amigos. Que essa data
se repita por muitos anos sendo sempre festejado
com saúde e amor.

By Rosane Michels

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

Esotérico
A Lua se une a Urano nos
últimos graus de seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento intenso e solução
de problemas e dificuldades,
tanto na vida pessoal quanto na
profissional. O momento pode envolver a
necessidade de tomar uma decisão
importante.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento na vida social e
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Uma sociedade ou parceria
comercial pode começar a ser negociada
ou firmada. Um romance pode começar a
ser desenhado pelo Universo.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
interiorização e solução de
problemas emocionais.
Uma notícia inesperada ou situação
inusitada pode desencadear um processo
de mudanças em alguns sentimentos.
Pratique a meditação.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento intenso,
especialmente no trabalho.
Um projeto pode passar por algumas
mudanças antes de ser finalizado. O dia é
ótimo para começar um novo programa de
saúde.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e compromissos com
amigos e colegas de trabalho. O momento
pode envolver a possibilidade de um novo e
importante contato comercial, que pode
resultar em um novo contrato.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas diferentes e
interessantes. Um novo romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.
Dia ótimo para estar com os filhos.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento intenso na vida
profissional e planos de negócios, que
podem ser apresentados e certamente
aprovados. O momento é ótimo para
pedir uma promoção ou mudar de
função.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento intenso na vida
doméstica e nos relacionamentos
familiares. O dia é ótimo para estar junto
dos seus, em meio à sua intimidade. A
compra ou venda de um imóvel não está
descartada.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento na comunicação
e em projetos de publicação.
Se estiver envolvido com um site, pode
receber algumas boas notícias. É possível
que você comece a pensar em uma nova
filosofia de vida.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
boa comunicação e
possibilidade de firmar
acordos. Uma negociação pode terminar
trazendo muitos benefícios a vocè e sua
vida. Um contrato importante pode ser
firmado e assinado.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto de
Marte indicando um dia de
movimento positivo em
acordos e negociações
envolvendo uma sociedade ou parceria
financeira. Um bom negócio pode ser
firmado e assinado. O dia é ótimo para
mergulhar em suas emoções.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto
de Marte indicando um dia
de movimento importante
na vida material e financeira. Um
pagamento pode sair ou um projeto ou
contrato envolvendo o aumento de seus
rendimentos pode ser aprovado.

Findando o oitavo semestre em Medicina na Unemat, a linda
Monyke Mendes Gouveia, que comemora com os amigos mais
essa etapa vencida, com garra, determinação e muitas noites de
sono perdidas em função do estudo. Mas valeu apena, agora o
internato e temos certeza que será uma fase de aprendizados e
vitórias. Sucessos sempre.

Figas a gatinha Ana Sophia, que completou um
mês de vida. Uma fofucha que enche de alegria a
vida dos papais corujas. Que Deus a conserve
sempre saudável.

Destaque especial ao casal Jair e Neuliane Cestari, que estão sempre prontos a servir. Eles que coordenavam a
Pastoral Familiar da Diocese de Cáceres e agora foram escolhidos para coordenar a Pastoral no Estado. A Pastoral
Familiar tem por missão a defesa e promoção da pessoa em todas as etapas e circunstâncias da vida e a defesa dos
valores cristãos para o matrimônio e os relacionamentos pessoas e familiares. Temos certeza que não teria escolha
melhor. Grande abraço ao casal e que Deus abençoe grandemente por mais esse sim.

