
ANO 57 - Nº 10.562

CÁCERES-MT,  TERÇA-FEIRA 17 DE SETEMBRO DE 2019

57
Anos!

 U m a  e f ê m e r a  q u e d a  d e  
temperatura no final de semana, com 
minima de 18º C em Cuiabá e ventinho 
fresco em Cáceres na tarde de sexta feira 
última, foi apenas uma fake do tempo, 
pois o clima continuou quente nos últimos 
três dias e deve continuar. Prá refrescar, 
uma boa pedida foi a Fonte Interativa da 
Praça Barão, onde a criançada se 
esbaldou, no caliente weekend. 
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 Duas irmãs separadas há mais de 33 anos 
tiveram oportunidade de conversar novamente, após 
atuação da Polícia Judiciária Civil, realizada através 
do Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia 
Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa 
com apoio da Delegacia de Pontes e Lacerda. O 
encontro das irmãs por enquanto, foi através de uma 
ligação por vídeo chamada. 
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 Uma colisão frontal entre um Celta e um Citroen Picasso, na BR 
174, e o capotamento de um GM/Corsa na BR-070, ambos em Cáceres 
resultou em cinco pessoas feridas e uma morta. O acidente fatal aconteceu 
após a discussão de um casal no Corsa, quando a esposa do condutor (morta 
nas ferragens) teria puxado o volante e o veículo se precipitou numa 
ribanceira. Páginas 03 e 04

 Um parricídio foi registrado em Cáceres, tendo como palco 
fatídico o bairro do Empa, onde Odamir da Cruz, foi assassinado a facadas 
pela própria filha, que teria agido em defesa da mãe. Enquanto isso, no 
Caramujo, Gilmar Araújo D'Avila, foi executado a tiros teve o corpo 
esquartejado e golpes de facão por dois netos, que simularam um sequestro 
da vitima, mas confessaram o crime. Páginas 04 e 05
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COLISÃO  CAPOTAMENTO

Acidentes resultam em cinco
 feridos e uma vítima morta

No violento impacto frontal entre Celta e Citroen Picasso, motoristas e ocupantes  ficaram lesionados e no capotamento do Corsa, a esposa do condutor foi a óbito

Vitima fatal Cleonice da Silva Aires, estava no Corsa que capotou  

Foto: PRF/MT

FONTE DE VIDA

Calor de 40ºC em Cáceres
sugere banho na Interativa

LINHA DIRETA

Nada como jatos de água para 
se refrescar, espantando o calor  

 Foto: JCC

Reencontro online de irmãs
acontece depois de 33 anos

Na telinha, as irmãs bateram 
aquele papo cheio de emoção   

Foto: PJC-MT

VIOLÊNCIA EM FAMÍLIA

Em Cáceres netos esquartejam
avô e filha mata o pai a facada

Assassinos simularam um sequestro, mas presos, admitiram o crime  

Foto: PM/MT

 Na última quinta feira, (12), autoridades políticas, especialista em 
peixes, pescadores, moradores e comerciantes ligados ao segmento da 
pesca debateram o projeto de "Cota Zero" durante uma audiência pública, 
presidida pelo deputado estadual Elizeu Nascimento, na câmara de 
vereadores de Cáceres. Diversas pessoas se manifestaram contrarias ao 
projeto adverso para o setor. Página 06

Lideranças e povo, se manifestaram contra o tal PL Cota Zero  

Foto: Assessoria

VARA CURTA

Audiência em Cáceres se
contrapõe ao PL da Pesca
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SOCIAL

Alua em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia de 
maior envolvimento com as 
emoções. Você estará mais 
afetuoso e aberto ao amor. O 
m o m e n t o  p o d e  e s t a r  

relacionado com uma viagem internacional, 
que é marcada ou realizada. Dia ótimo para 
estar com quem ama.

Esotérico

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de maior envolvimento com 
seu mundo emocional, que 
passa por um momento de 

equilíbrio. Você estará mais fechado e 
introspectivo, mais voltado para a 
intimidade. ótimo momento para a 
meditação.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento na vida social 
e aproximação de amigos, 
novos e antigos. O momento 

é ótimo para novos contatos comerciais, 
especialmente se estiver envolvido com 
grandes empresas, clubes e instituições.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
e m  q u e  v o c ê  e s t a r á  
totalmente dedicado ao 

trabalho. Um projeto profissional pode 
ser finalizado ou se já apresentado, 
aprovado. O momento é ótimo para pedir 
um aumento ou uma promoção.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
em que você estará mais 
aberto e aventureiro, mais 
voltado para o sentido da 

vida e o mundo espiritual. Procure 
encontrar uma maneira de estar mais em 
contato com a terra e a natureza. Essa 
energia pode ser renovadora.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento na vida social 
e inquietação na mente. O 
momento é ótimo para novos 

aprendizados; quem sabe não é hora de 
retomar os estudos? A comunicação 
melhora sensivelmente e bons acordos 
podem ser firmados.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de intensa atividade social, 
boa comunicação e encontro 
com amigos, novos e 

antigos. O dia pode envolver bons 
resultados em uma reunião de negócios ou 
acordo. Uma nova parceria pode ser 
firmada.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento intenso e 
b o n s  r e s u l t a d o s ,  
especialmente no trabalho. 

O período pode estar relacionado com a 
chegada de um novo projeto, que 
promete trazer crescimento e expansão.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de distanciar-se 

do barulho social e de conversas vazias. 
Você estará mais envolvido com sua casa e 
família. Uma negociação envolvendo a 
compra ou venda de um imóvel não está 
descartada.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Sagitário indicando um 
dia de movimento nas 
finanças. O dia é ótimo 

para pensar em um novo investimento 
ou pedido de empréstimo. O dinheiro 
chega com mais facilidade, no entanto, 
procure equilibrar ganhos e gastos: 
economize.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Sagitário indicando um 
dia de interiorização e 
necessidade de aprofundar 

emoções. Você vai priorizar a 
intimidade a qualquer atividade social. 
O dia é ótimo para estudar um novo 
investimento ou pedido de empréstimo.

A Lua em Áries recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
seu signo indicando um dia 
de movimento ao seu 
coração. Um antigo amor 

pode resolver falar um "oi" e voltar a 
mexer com você. Ou um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo. 
Dia ótimo para estar com seus filhos.

By Rosane Michels

Vivas a linda Mayreley Rosa pela 
passagem de mais um natalício. Leley 
que você curta o dia de hoje com ainda 
mais intensidade que os outros dias, pois 
a celebração da vida é uma data 
importantíssima que deve ser festejada 
com muita alegria! Espero que a 
felicidade esteja sempre transbordando 
na sua vida, que nunca lhe falte saúde e 
muitas outras conquistas. Feliz 
aniversário!

Flores multicoloridas a elegante Vianez 
Lazzari pelo aniversário. Que os anjos 
acampem sempre ao seu redor, 
iluminando sua vida. Parabéns e muitos 
anos de saúde, felicidade e fé!

Trocou de idade no domingo o amigo Erze Souza, que 
comemorou a data cercado de amor e carinho da esposa Ryvia, 
do filho Juninho, familiares e amigos. Hoje recebe o abraço 
desta coluna com votos de saúde, paz, amor e felicidades. 

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

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

Uma palestra com foco motivacional foi ministrada pela delegada 
Judá Maali Pinheiro Marcondes, titular da Delegacia Especializada 
de Defesa da Mulher de Cáceres no final de semana, para 30 
mulheres em condição de violência doméstica. Além da conversa, 
outras atividades com as psicólogas do projeto luz, Karla Souza, 
Vanessa Melo e Roseane Duarte, foram desenvolvidas e distribuídos 
brindes, maquiagens às participantes, com vistas a melhorar a 
autoestima das vítimas. Na parceria, comerciantes locais e uma 
representante da Mary Kay.
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com 33 pontos somados. Na 
próxima rodada, a equipe visita o 
Guarani, no sábado que vem, às 
11h00. 
 Enquanto isso, o Cuiabá 
caiu para a nona posição, com 32 
pontos. O próximo compromisso 
do time de Mato Grosso será em 
casa, contra o Oeste, no sábado, 
às 19h00.

e carimbou o travessão. 
 Aos 43 minutos, o Cuiabá 
teve a chance de sair com a vitória 
após o árbitro assinalar pênalti de 
Bruno Rodrigues em Toty. 
Paulinho bateu no canto direito e 
Thiago Rodrigues saltou para 
defender.
 Com o empate, o Paraná 
permaneceu na sexta colocação, 

ão era o dia do Dourado, Nque quando mais precisa, 
deixa o trem escorregar e 

na noite de sábado último isto 
ficou patente, pois o Cuiabá se 
vencesse o Paraná, poderia voltar 
a rodear o G-4 da série B do 
Brasileirão, encostando nas feras, 
apesar da difícil tarefa de jogar 
fora de casa e contra um clube que 
já foi da série A e está entre os seis 
primeiros, apostando na volta à 
elite nacional.
 Jogando redondinho, 
evitando levar gols, o Dourado de 
Cuia nesta válida pela 22ª rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro, manteve o zero a zero 
no placar até os 42 minutos da 

segunda etapa, quando surgiu a 
grande chance de faturar os 3 
pontos diante do forte adversário, 
através de uma penalidade 
máxima assinalada pelo árbitro, 
mas perdeu a cobrança, e ficou 
mesmo no empate zerado no 
Estádio Durival de Britto.
 O Dourado perdeu uma 
penalidade com Paulinho e saiu 
frustrado com o empate fora de 
casa, pois encostaria de vez na 
parte de cima, mantendo-se em 9º 
lugar na tabela. 
 O resultado foi negativo 
para ambas as equipes, que 
poderiam encostar na parte de 
cima da tabela, pior mesmo para o 
tricolor pé-vermelho, cuja, a 

vitória significaria a entrada no 
G4.
 Mesmo jogando fora de 
casa, foi o Cuiabá quem teve o 
domínio do jogo na primeira 
etapa. Enquanto o Paraná não 
conseguia colocar a bola no chão, 
os visitantes chegaram com 
velocidade ao ataque. 
 O atacante Rodolfo teve 
as duas principais chances de gol 
da primeira etapa, parando em 
defesas importantes de Thiago 
Rodrigues.
 O mesmo Rodolfo voltou 
a assustar o Paraná logo no 
p r ime i ro  l ance  da  e t apa  
complementar.  O atacante 
recebeu na área, fintou o zagueiro 

esde que conquistou o Dinédito acesso à Primeira 
D i v i s ã o  d o  M a t o -

grossense do próximo ano e 
automaticamente o título da 
Segundona, o Nova Mutum não 
cessa os trabalhos. O presidente 
do clube Anir Coimbra já está no 
mercado da bola em busca de 
reforços, visando a estreia do 
time na elite do futebol estadual.
 E m  u m  p r i m e i r o  

momento, o dirigente vem 
tratando da renovação de contrato 
de alguns jogadores que foram 
decisivos na campanha vitoriosa 
do torneio de acesso. Destes, o 
atacante Irapuan, artilheiro 
isolado da Segunda Divisão com 
seis gols, está confirmado para o 
Estadual. Para Coimbra, o 
atacante é imprescindível para o 
elenco que está sendo formado. 
“O Irapuan está seguro para o 

Estadual. Foi um dos primeiros 
que procuramos para renovar 
contrato”, disse o dirigente.
 Outros atletas também 
estão em alta com a diretoria do 
mais novo clube da Primeira 
Divisão do Mato-grossense. São 
os casos do goleiro Gabriel, do 
meia Cabeça e volante Zé Wilson. 
Todos eles também vão continuar 
para a estreia do clube na 
principal divisão do futebol de 
Mato Grosso.
 A diretoria do clube da 
região do Norte está em adiantada 
com o meia Deivison Pikachu e 
com o volante Natan, destaques 
do Poconé Esporte Clube (PEC) 
na Segunda Divisão. Segundo o 
dirigente, os atletas já estão 
apalavrados para o Mato-
grossense.
 “Estamos bem adiantados 
com o Pikachu e com o Natan. 
São jogadores que vão dar mais 
qualidade ao nosso time”, disse. 
Coimbra confirmou ainda que 
tentará empréstimos com vários 
clubes, dentre eles o Cuiabá, que 
conta com grande elenco para a 
disputa da Série B e Copa Verde.

O.Doc c/ Redação

PERDEU PENALTY

Cuiabá empata em Curitiba
voltando pro meio da tabela

Dourado de Cuia se segurou na defesa durante as duas etapas, poderia sair  de  Curitiba com uma vitória, mas desperdiçou tudo ao errar numa penalidade

Dourado jogou redondinho contra o Paraná no Estádio Durival de Britto  

Foto Gazeta Espotiva

PRATAS E OUROS

Caçula Nova Mutum já busca
reforços para maratona 2020
S.N c/ Redação

Diretoria valoriza pratas da casa mas vai atrás do ouro prá elite  

Foto: Mega-Notícia

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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dos pescadores, relatando o temor de 
perderem suas fontes de renda, em 
um vídeo veiculado por cinco 
minutos antes de começar o debate.
 Nascimento afirmou que 
ficará ao lado dos pescadores 
votando contra o projeto. "Esse 
projeto que é um tiro na cabeça do 
cidadão mato-grossense, vai gerar 
desemprego, fome e desordem no 
estado de Mato Grosso, por isso eu 
fico do lado do povo, pois fui eleito 
por ele", disse, justificando que se a 
lei, que tem como autor o governo de 
Mato Grosso, for aprovada, causará 
grande dano econômico aos 
municípios que têm mais de três mil 
cidadãos cacerenses cuja fonte de 
renda é a pesca.
 O deputado apresentou um 
substitutivo integral ao projeto de 
(lei nº 668/2019). De acordo com 
texto do substitutivo, 100% da 
arrecadação oriunda das multas 
geradas pela pesca irregular serão 
destinados às seguintes áreas: 30% 
ao Batalhão da Polícia Militar de 
Proteção Ambiental ,  para a 
aquisição de equipamentos que 
contribuam com a intensificação e 
ampliação da fiscalização e o 
combate à pesca predatória nos rios, 
bacias e mananciais.
 Mais 35% iriam para a 
Secretaria Estadual do Meio 
Ambien te ,  d i r ec ionados  ao  

a última quinta feira, (12), Nautor idades  pol í t icas ,  
especialista em estudos dos 

peixes, pescadores, moradores da 
cidade e comerciantes ligados ao 
segmento da pesca debateram o 
projeto 668/2019 denominado de 
"Cota Zero" durante uma audiência 
pública, presidida pelo deputado 
estadual Elizeu Nascimento, no 
plenário da câmara de vereadores da 
cidade. Conforme já informado, o  
PL- 668/2019 que está  em 

t r a m i t a ç ã o  n a  A s s e m b l e i a  
Legislativa de Mato Grosso, se for 
aprovado, proíbe, em seu artigo 18, a 
comercialização e o transporte de 
pesca amadora por cinco anos em 
Mato Grosso, a partir do ano de 
2020.
 Durante  a  audiênc ia ,  
diversas pessoas subiram na tribuna 
para manifestar suas opiniões, 
contrarias, sobre o projeto "Cota 
Zero"), que teve momentos de 
emoção, causada pelos depoimentos 

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cacéres/MT
EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257). PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. DADOS DO PROCESSO: Processo 2435-
24.2015.8.11.0006 Código 180292 Tipo Cível. Espécie Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária > Procedimentos Especiais > Processo Cível. Polo Ativo CONSÓRCIO 
NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA. Polo Passivo CAETANO CRISTO DE 
MORAES JÚNIOR. CITANDO CAETANO CRISTO DE MORAES JÚNIOR, CPF n. 
026.688.061-54. Atualmente em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO 
da parte ré, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido conforme 
despacho. DESPACHO: DECISÃO. 1 – Considerando que as diversas diligências 
visando à citação da parte ré restaram infrutíferas, bem como as de localização do 
endereço pelos meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido 
de fl. 105 no sentido de que se expeça edital de citação da parte ré. Para tanto EXPEÇA-SE 
edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da parte requerida CAETANO CRISTO 
DE MORAES JUNIOR, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 
consignando-se as advertências do despacho inicial. 2 – Em seguida, esgotado o prazo 
acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo 
único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 
especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 
da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na sequência, INTIME-
SE a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 5 – 
Por fim, CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015). RESUMO DA INICIAL:
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por CONSÓRCIO 
NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA em face de CAETANO CRISTO DE MORAES 
JÚNIOR visando apreensão de veículo em virtude de débito no valor de R$3.987,49 
(pendente de atualização) celebrado no Grupo/Cota de Consórcio 0949/071. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Dado e passado na Comarca de Cáceres/MT, 18 de fevereiro de 2019. FABIO SILVA 
DE OLIVEIRA, Secretaria da 2ª Vara Cível. Portaria 81/ 2018-DF. Matrícula 32570.

Donatoni, Elza Basto, Creude de 
Arruda Castrillon, Valdeniria Dutra 
Ferreira e Elias Perreira da Silva. 
Visitantes, os vereadores de Santo 
A n t ô n i o  d e  L e v e r g e r ,  
presidente,Eduardo Moreira, vice-
presidente, Rômulo Queiroz e os 
vereador de Porto Esperidião, 
Sandro Ronaldo Ferreira, de Vila 
Bela da Santíssima Trindade 
Rosicler Fonseca e de Porto Estrela 
Ednei Aparecido e Luis Vieira.
 Também presentes ,  o  
presidente da Federação dos 
Pescadores de Mato Grosso, 
Belmiro Lopes de Miranda, 
presidente da associação de Pesca 
Profissional de Cáceres, Lorival 
Motta e de Colônia de Pescadores 
Z1, Antônio José da Silva, Z8, 
Roselin Tânia das Dores Souza, Z11, 
Moacyr Carvalho, Z21, Luis Alves 
de Lima, de Vila Bela, Eulinda 
Fernades Leite, a presidente da 
associação de lojista de caça e pesca 
de Mato Grosso, Nilma Silva e o 
professor e Biólogo Francisco 
Arruda Machado.

investimento em capacitação do 
funcionalismo, para a compra de 
equipamentos que contribuam com a 
intensificação e ampliação da 
fiscalização, combate à pesca 
predatória nos rios, bacias e 
mananciais, também para a criação 
de programas de conscientização da 
preservação. Os outros 35 %, 
restantes, será gasto na aquisição de 
alevinos, para o repovoamento dos 
rios, bacias e mananciais e ainda 
para a implantação de um programa 
de despoluição e recuperação das 
matas ciliares. A audiência, que 
lotou o plenário da câmara de 
vereadores, durou mais de quatro 
horas e contou com participação de 
aproximadamente 400 pessoas entre 
elas estavam deputados, vereadores, 
representantes do segmento da 
pesca, comerciantes, moradores da 
cidade e de outros municípios.
 Estiveram presentes o 
deputado estadual Dr Gimenez, o 
presidente da câmara de Cáceres, 
Rubens Macedo juntamente com os 
vereadores, Cláudio Henrique 

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. Benedito Sebastião Espinoza da Assunção - CTPS 000.517 - série 
00026 - MT
Esgotados nossos recursos de localização, tendo em vista que foi enviado 
diversos telegramas  no endereço que Vossa Senhoria informou no ato da 
admissão, mas que, não foi  possível efetuar a entrega, portanto, Vossa 
Senhoria, encontrar-se em local não sabido, convocamos o Sr. Benedito 
Sebastião Espinoza da Assunção, portador da CTPS 000.517 - série 
00026-MT, a comparecer no Departamento Administração Pessoal, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 10/08/2019, dentro do 
prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Cáceres, 10 de Setembro de 2019.
Pró-Saude
Hospital São Luiz.
Praça Major João Carlos, s/nº Centro.
Caceres - MT

específicas para a patrulha chegar ao 
empresário acusado.
 Os policiais constataram 
que foram realizados cerca de 6 
disparos contra a fachada do 
escritório e a casa do empresário, 
que é ao lado, mas não há informes 
se o revólver usado nos disparos 
tenha sido localizado.

 empresário Leandro da OSilva Araujo, 41, foi preso 
na última sexta-feira (13), 

por suspeita de metralhar o escritório 
do advogado Danilo Munhoz, na 
madrugada do dia anterior, (12), na 
Avenida Getúlio Vargas, 812, dentro 
de Cáceres. Ele foi alvo de um 
mandado de prisão preventiva (30 
dias) expedido pelo juiz José 
Eduardo Mariano e detido em sua 
empresa,  acusado de ser  o  
responsável pelos disparos contra o 
escritório de advocacia da vitima.
 De acordo com o delegado 
Wilson Souza, o motivo para o 
ataque foi a atuação do advogado em 
uma causa trabalhista contra o 
empresário, sendo que na ocasião, 
um ex-funcionário de Leandro, 
orientado pelo advogado, havia 
vencido a causa, faturando uma boa 
indenização. Outros indícios de que 
apontam a responsabilidade do 
empresário no atentado é o fato de, 
alguns meses atrás, ele ter atacado o 
ex-funcionár io ,  chegando a  
atropelar o ex-empregado em uma 
propriedade rural, e munido de um 
facão, cortado os pneus da 
motocicleta da vítima.

 Ao ser detido, embora não 
esboçasse reação, Leandro negou os 
c r imes ,  mesmo as  câmeras  
analisadas pelos policiais mostrarem 
um Jeep Renegade, passando em 
frente ao escritório do advogado e o 
ocupante efetuando os disparos 
contra as paredes do prédio, 
inclusive estas cenas foram 

COTA ZERO

Audiência mobiliza lideranças
em Cáceres contra PL da Pesca

Parlamentar que liderou audiência disse que projeto é um tiro na cabeça do  cidadão, vai gerar desemprego, fome e desordem no estado de Mato Grosso

Assessoria c/ Redação

Galeria esteve lotada por lideranças e operários da pesca local e regional  

 Foto: Assessoria

ORDEM JUDICIAL

Preso acusado de efetuar tiros 
contra escritório de advocacia

Da Redação

Preso, o empresário Leandro da Silva Araujo, nega o crime imputado  

Foto: Reprodução
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notícias.
 Na época em que a 
ocorrência foi registrada, foram 
rea l i zadas  checagens  em 
sistemas, porém não foram 
encontradas informações nem da 
m ã e  e  n e m  d a  i r m ã  d a  
c o m u n i c a n t e .  E m  n o v a  
ve r i f i cação  nos  s i s t emas  
r e a l i z a d a  e m  2 0 1 9 ,  o s  
investigadores do Núcleo de 
P e s s o a s  D e s a p a r e c i d a s  
encontraram dados da Irmã 
desaparecida, que poderia estar 
morando na cidade de Pontes e 
L a c e r d a .  C o m  b a s e  n a s  
informações, os policiais do 
Núcleo de Desaparecidos 
entraram em contato com a 
Delegacia do município, que 

conseguiu localizar a irmã 
p r o c u r a d a .  D i a n t e  d a  
c o n f i r m a ç ã o ,  a s  e q u i p e s  
promoveram o encontro das 
irmãs através de ligação por 
vídeo chamada, mais de 33 anos 
depois da última vez que se 
viram.
 O reencontro causou 
grande emoção entre as irmãs que 
falaram sobre outros familiares e 
sobre fatos que ocorreram nos 
anos em que estiveram separadas. 
As investigações estão em 
andamento para localizar a mãe 
das irmãs, uma vez a equipe do 
Núcleo de Desaparecidos  
conseguiu informações de que ela 
estaria morando em uma fazenda 
no interior de São Paulo.

desaparecimento da sua mãe e de 
sua  i rmã.  Na ocas ião ,  a  
comunicante contou que a mãe 
havia desaparecido há mais de 36 
anos, depois que se separou do 
marido, e ela e a irmã ainda eram 
crianças A separação das irmãs 
ocorreu anos depois quando uma 
delas foi morar com parentes em 
outra cidade e não deu mais 

uas irmãs separadas há Dmais de 33 anos tiveram 
o p o r t u n i d a d e  d e  

conversar novamente, após 
atuação da Polícia Judiciária 
Civil, realizada através do Núcleo 
de Pessoas Desaparecidas da 
Delegacia Especializada de 
Homicídios e Proteção a Pessoa 
(DHPP) com apoio da Delegacia 

de Pontes e Lacerda. Separadas 
ainda quando crianças,  o 
encontro das irmãs aconteceu por 
vídeo chamada, causando grande 
e m o ç õ e s  e n t r e  e l a s .  A s  
investigações que uniu as irmãs 
novamente iniciaram em 2016, 
quando uma delas procurou o 
N ú c l e o  d e  P e s s o a s  
Desaparecidas, para comunicar o 

ois jovens de 16 e 19 Danos mataram na última 
quinta-fe i ra ,  12,  o  

próprio avô Gilmar Araújo 
D'Avila, 40, a facadas e tiros, 
crime este, ocorrido no Distrito 
do Caramujo, zona rural de 
Cáceres e descoberto apenas no 
domingo, quando os assassinos 
resolveram contar toda a verdade.
 Segundo a Polícia Militar, 
a vitima estava desaparecida 
desde a última quinta-feira (12) e 
os dois netos haviam contado a 
policia que o avô tinha sido 
sequestrado, mas a versão, já 
contada pelos meliantes a 
vizinhos, não convenceu os 
po l i c i a i s ,  que  dec id i r am 
averiguar tudo e chegaram aos 
autores da morte.
 Contraditórios ao depor 
sobre o desaparecimento do avô, 
os dois netos contaram que 
estavam em companhia do Vô 
Gilmar, quando foram abordados 
por dois homens armados. Que os 
ladrões tinham pego o avô  e 
colocado no veículo levando-o 
para rumo desconhecido e que 
eles, com medo, tinham fugido do 
local, chegando a escutar dois 

tiros.
 Um vizinho disse a 
polícia,  que tinha achado tudo 
muito estranho sobre a morte de 
Gilmar, foi quando o suspeito 
F.B.B, de 16 anos acabou 
confessando que ele e Jackson 
Henrique Batista Bispo, 19 anos, 
foram os autores do crime. Disse 
que haviam discutido com o avô 
na noite de quinta-feira (12), e, 
que pegou uma arma calibre 22 e 
atirou no pescoço da vítima.
 Em seguida, J. H., pegou 
um facão e deu mais dois golpes 
na nuca do avô e não contente, o 
menor teria dado mais dois 
golpes de facão na cabeça da 
vítima. Após o crime, arrastaram 
o corpo por cerca de 60 metros 
para escondê-lo, ainda o cobriram 
com palhas de babaçu.
 Disseram ainda que 
jogaram o facão e a arma dentro 
do córrego e só depois voltaram 
para casa, no distrito de 
Caramujo, e comunicaram a 
polícia sobre o falso sequestro.  
Diante dos fatos, o menor foi 
apreendido e o rapaz preso. 
Polícia Civil esteve no local do 
crime onde foi feita a perícia.

VIDEO-CHAMADA

Irmãs se reencontram após
mais de 33 anos separadas

Com base nas informações, os policiais do Núcleo de Desaparecidos entraram em  contato com a Delegacia do município, que conseguiu localizar a irmã procurada

PJC-MT c/ Redação

Na telinha do smart, as irmãs voltaram a falar após décadas  

Foto: PJC-MT

TIROS E FACADAS

Avô é morto e esquartejado
por dois netos no Caramujo
Da Redação

Assassinos foram detidos três dias após trucidarem o avô   

Foto: PM/MT
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tinha medo do padrasto porque 
em uma ocasião ele agrediu sua 
mãe, e, por conta disso, achava 
que ele também podia bater nela, 
caso revelasse os abusos a 
alguém.
 Em depoimento, a menina 
narrou que por várias vezes 
sofreu a violência sexual. 
 Mesmo com a separação 
de sua mãe, o suspeito continuou 
praticando o ato, usando como 
artifício para ir até a sua casa, para 
visitar o filho que teve do 
relacionamento com sua mãe.
 No parecer da justiça em 
crimes desta natureza, a palavra 
da vítima possui especial relevo, 
sobretudo pelas circunstâncias 

em que geralmente ocorrem, a 
saber: às escuras, longe de demais 
pessoas e familiares justamente 
para assegurar o êxito criminoso.
 Preso, o mototaxista foi 
a u t u a d o  p o r  e s t u p r o  d e  
vulnerável com agravante por se 
tratar do padrasto e se condenado, 
pode pegar até 23 anos de prisão.
 A delegada Juda Maali 
Pinheiro Marcondes reforçou a 
importância das denúncias, 
sal ientando que uma das 
ferramentas é o  disque-denúncia 
nacional, o 181, que pode ser 
usado por qualquer pessoa para 
r e l a t a r  f a tos  envo lvendo  
violência sexual contra menores.

a faca usada no crime, mas a 
assassina que se evadiu, não foi 
localizada. Familiares contaram 
que esta não seria a primeira vez 
que Odamir agredia a esposa. 
 A Polícia Civil investiga o 
caso.  

 Odamir caiu ao solo e 
mesmo socorrido pelos policiais 
do Corpo de Bombeiros, que foi 
acionado, encaminhando-o ao 
Hospital Regional, não resistiu 
aos ferimentos e foi a óbito. 
 A PM chegou a apreender 

m  p a r r i c í d i o  f o i  Uregistrado na manhã de 
anteontem em Cáceres, 

tendo como palco fatídico o 
bairro do Empa, onde Odamir da 
Cruz, 63, foi assassinado pela 
própria filha, 34, (nome não 
informado pela polícia) com um 
golpe de faca. 
 Os motivos segundo 
registro policial, seriam o 
comportamento da vitima fatal, 
que estaria agredindo a esposa, 
fato que gerou revolta na filha, 
culminando com o homicídio.
 Mais informações do 
local dos fatos, davam conta de 
que Odamir teria chegado em 
casa depois de tomar uns goles, já 
meio alterado e iniciado uma 
discussão com a esposa, passando 
das agressões verbais às físicas e 
para defender a mãe, a filha teria 
se apoderado de uma faca e 
impensadamente, num gesto 
repentino, desferido o golpe fatal 
no abdômen do pai.

 Os abusos denunciados à 
Polícia Civil ocorreram  ao longo 
de 4 anos, entre 2014 a 2018, no 
período que o suspeito conviveu 
com a mãe da vítima. 
 A menina contou que 

Mulher,  pe lo  es tupro  de  
vulnerável de uma menina de 12 
anos. 
 A prisão de J.T.M, foi 
efetuada na última sexta-feira 
(13), em Cáceres.

m mototaxista de 57 anos Ufoi preso pela Polícia 
Civil em cumprimento 

d e  m a n d a d o  d e  p r i s ã o ,  
representado pela Delegacia 
Especializada de Defesa da 

registraram que um Celta com 
placas de Várzea Grande bateu de 
frente com um Citroen Picasso, 
com placas de Itanhaém (SP).
 N o  a c i d e n t e ,  o s  
motoristas dos dois veículos 
ficaram gravemente feridos. No 
Celta uma passageira teve 
ferimentos leves e no Citroen um 
homem e uma mulher também 
tiveram lesões sem gravidade. 
Ainda não se sabe a causa do 
acidente. Os carros ficaram  
bastante danificados na parte 
dianteira e foi necessário 
atendimento especializado para 
re t i rar  os  motoris tas  das  
ferragens. 
 A s  v í t i m a s  f o r a m  
encaminhadas para atendimento 
médico em Cáceres, sendo que os 
d o i s  m o t o r i s t a s  f i c a r a m  
internados no Hospital Regional 
e as demais vítimas após 
medicação tiveram alta.

em estado grave, na noite da 
ú l t i m a  s e x t a - f e i r a  ( 1 3 ) .  
Informações preliminares da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

ma colisão frontal entre Udois carros na BR 174, 
em Cáceres, deixou 

cinco pessoas feridas, duas delas 

VÍTIMA 12 ANOS

Mototaxista preso abusava
da enteada durante 4 anos

Menina disse ter medo do padrasto porque em uma ocasião ele agrediu sua mãe, e, achava que ele também podia bater nela, caso revelasse os abusos a alguém

PJC-MT c/ Redação

No camburão, o estuprador já pena pelo que o aguarda atras das grades  

Foto: Ilustrativa

SEXTA-FEIRA 13

Colisão frontal de veículos
resultou em cinco vítimas

PRF/MT c/ Redação

Parte frontal do Celta ficou seriamente danificada   

Foto: PRF/MT

GOLPE DE FACA

Matou o pai no Empa para
defender a mãe de agressão
Da Redação

Golpe de faca no abdômen geralmente resulta em óbito na vítima   

Foto: Ilustrativa
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oliciais militares do 6º PBatalhão da Pol ícia  
Mi l i t a r  em Cáceres  

prenderam no último sábado (14) 
quatro indivíduos suspeitos de 
terem praticado um roubo em 
uma residência na Rua dos 
Soteros, no bairro Cristo Rei, no 
município. Na abordagem e 
checagem, constatou-se que 
todos já tinham passagens por 
roubo e tráfico de drogas.
 Conforme os policiais, ao 
receber o chamado para atender 
uma ocorrência de roubo em 
andamento, a guarnição da PM se 
des locou  a té  o  endereço  
mencionado pelo queixoso, mas 
os ladrões já haviam fugido, 
sendo que em diligência pelas 
ruas da cidade, os patrulheiros 
localizaram nas imediações da 
unidade do Corpo de Bombeiros 
Militar dois elementos em atitude 
suspeita.
 A vit ima disse  aos 
policiais, que os ladrões haviam 
invadiram sua casa, anunciando o 
assalto e mantendo ele e mais 
quatro pessoas sob a mira de arma 
de fogo, inclusive um idoso de 80 

Maruller Almeida Lima, 18, com 
uma de fogo em sua cintura. Ele 
confessou ter participado do 
roubo à residência e indicou o 
local  es tavam os  demais  
suspeitos de ter praticado a ação 
criminosa.  Na residência onde 
estavam os demais suspeitos, os 
policiais encontraram os objetos 

anos. Também deixaram uma das 
vítimas amarrada e trancada em 
u m  b a n h e i r o .  C o n f o r m e  
informações da Polícia Militar, os 
dois primeiros suspeitos presos 
haviam contratado serviço de 
moto-táxi para fugir. 
 Ao fazer a abordagem, a 
polícia localizou com o individuo 

Segundo os policiais, dois dos 
suspeitos, já haviam contatado 
mototaxistas, para fugir, mas não 
deu tempo. 
 Os suspei tos  foram 
conduzidos ao Cisco para as 
devidas providências, ou seja, 
autuação em flagrante delito pelo 
crime de roubo e disposição no 
cadeião do Nova Era, à justiça.

roubados.  Foram recuperados 
dois relógios, R$ 88,5 em 
espécie, um notebook, joias 
diversas e um revólver da marca 
Taurus calibre 38, sem munição.
 Além de Maruller, foram 
presos Augusto César de Lima, 
24, Igor Alexandre Silva de 
Campos, 22 e José Henrique 
Coelho Coutinho Mayer, 22. 

ontem, não devem ser alteradas 
nesta terça, com minimas entre 23 
e 24  na sombra.
 P a r a  s e  v i v e r  s e m  
sobressaltos com esta canícula, os 
médicos aconselham, que se evite 
atividades físicas vigorosas e que 
se mantenha  hidratado com água 
potável e bebidas esportivas que 
contêm eletrólitos. 
 A água é fundamental 
para todas as funções do seu 
corpo e os eletrólitos, (banana, 
leite ou água de coco, por 
exemplo), não apenas ajudam a 
equilibrar a hidratação, mas 
também ajudam a manter o 
sistema elétrico natural do corpo 
que governa o batimento cardíaco 
funcionando corretamente.

ma efêmera queda de Utemperatura no final de 
semana, com minima de 

18º C em Cuiabá e ventinho 
fresco em Cáceres na tarde de 
sexta-feira última, foi apenas uma 
fake do tempo, pois o clima 
continuou quente nos últimos três 
dias e para esta terça-feira, nada 
muda com aquele calor de 40 
graus reinante durante o dia e a 
umidade relativa do ar, não 
ultrapassando os 20% quando o 
normal será 60.
 A s s i m ,  o  w e e k e n d  
calorento dos cacerenses foi 
mesmo nas praias do Rio 

Paraguai, com as devidas cautelas 
alertadas pelos bombeiros para se 
e v i t a r  c o n s e q u ê n c i a s  
(afogamentos) e na Praça Barão, 
onde a fonte interativa, restaurada 
após os vandalismos do começo 
de setembro, foi palco de 
f rescagens ,  sobre tudo  de  
crianças. 
 S e g u n d o  a  e s t a ç ã o  
convencional do Insti tuto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) e o Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC), a máxima sabatina de 
40ºC, ampliada em um grau 41º C 
na domingueira, repetindo-se 

ma discussão entre um Ucasal que trafegava em 
um veículo GM/Corsa na 

BR-070 causou a morte da esposa 
do condutor. 
 O acidente ocorreu nesse 
sábado no trecho da rodovia que 
liga Cáceres San Matias, na 
Bolívia.  
 A mulher, Cleonice da 
Silva Aires, 44, teria puxado o 
volante o que fez com que o 
marido, Antônio Santana Rocha 
Aires, 38 anos, perdesse o 
controle e o carro capotou.
 As informações constam 
em um boletim de ocorrência da 
Policia Rodoviária Federal que 
esteve prestando atendimento. 
Antônio foi socorrido pelo Corpo 
de Bombeiros Militar e levado 

para o Hospital Regional de 
C á c e r e s  p a r a  r e c e b e r  
atendimento. Ele apresentava 
escoriações leves e se queixava 
de dores no pescoço.
 De acordo com o boletim 
de ocorrência, Antônio relatou 
que ele e a esposa Cleonice, 
moradores da comunidade do 
Limão, estavam discutindo e, em 
determinado momento, ela teria 
puxado o volante do carro, o que 
o fez perder o controle. O Corsa 
saiu da pista e capotou, caindo na 
ribanceira da rodovia.
 Antônio contou que 
conseguiu sair do veículo e 
verificou que a esposa já estava 
morta, o que foi constatado pelo 
Corpo de Bombeiros que foi ao 
local para o atendimento.

REINCIDENTES

Ladrões são presos logo
após assalto em Cáceres

Quarteto bandido era figurinha carimbada da policia em VG com passagens por  furtos, tráfico e porte de armas e decidiu expandir os crimes, caindo em Cáceres

Da Redação

Ladrões Maruller, Augusto, Igor e José Henrique, já estão no pote  

CLIMA FAKE

Banho na Interativa refresca
os 40ºC do calor em Cáceres

Da Redação

Criançada bem-suada, não dispensa um banho na Praça Barão  

Foto: JCC

CAPOTAMENTO

Discussão seria causa de
acidente fatal na BR 070
PRF/MT c/ Redação

Vitima fatal Cleonice Aires, teria puxado o volante do Corsa 

 Foto: Reprodução
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 P o r  u m a  i r o n i a  d e s t a s  
inexplicáveis a olho nu, mas entendidas 
se lidas nas entrelinhas, o calendário 
registra neste 17 de setembro, o Dia da 
Compreensão Mundial, segundo o 
sonhador, ou oportunista gozador 
criador desta íngua, com o objetivo de 
conscientizar as pessoas sobre uma das 
principais características que a 
humanidade deve ter para que haja o 
máximo de paz no planeta: A 
Compreensão. Só se esqueceu ou 
preferiu ignorar, que, houvesse uma 
compreensão solidária, ela teria de ser 
recíproca, mutua, sob pena de tornar-se 
incompreendida, nula portanto de todos 
os efeitos pretendidos. 
 Se a ideia era, como aludem, 
fazer com que todos os líderes de 
governo e sociedade em geral 
pensassem e equilibrassem os seus 
julgamentos com paciência e respeito ao 
próximo, caíram do cavalo, pois nunca 
houve compreensão dos poderosos para 
com os mais humildes, mui-embora, 
sempre foi o proletariado a bancar a 
Corte.  Se como dizem os apedeutas, a 
grande questão proposta no Dia da 
Compreensão Mundial, é, saber lidar 
com as diferenças, respeitando e 
procurando entender os sentimentos do 
próximo, melhor seria nem criar uma 
data estapafúrdia, ou quiçá, escolher um 
dia 30 de fevereiro para registrá-la Ad 
kalendas græcas, ou seja, algo que nunca 
aconteceria  no calendário, pela sua 
singularidade, assim traduzida: o poder 
manda, o povo compreende e c'est-fini? 
Digamos, C'est le début, o começo, 
voltando ao tal 30 de fevereiro, o Dia de 
São Nunca, que deveria ser o padroeiro 
d o  D i a  d a  C o m p r e e n s ã o :  
originariamente, fevereiro possuía 29 
dias e 30, quando ano bissexto, mas por 
exigência do Imperador César Augusto, 
de Roma no ano 8 A.C, um de seus dias 

passou para o mês de agosto, para que o 
mesmo ficasse com 31 dias, semelhante 
a julho, mês batizado assim em 
homenagem a Júlio César, de tal forma, 
que fevereiro ou tem 28 dias normais e 
29 dias, se ano bissexto, jamais, 30. 
 Dizem as más-línguas que o dia 
31 de fevereiro existiu, devido à 
felizmente, quase, guerra entre Espanha 
e  Portugal .  Bocas de Mati lde 
fakenearamn, (o verbo é nosso),  que um 
príncipe espanhol estava de casamento 
gay marcado com um príncipe 
português, chegando em 1º de março em 
Lisboa, flagrando o amado numa 
despedida de solteiro com algumas 
dançarinas de fado, já que (questão de 
fuso horário) em Portugal ainda era 31 
de Fevereiro e o casamento seria no dia 
seguinte, parando-se o tempo, para 
respeitar os convites e o proclama. 
 Teria sido este o único 31 de 
fevereiro da história, assim, como 

seriam todos os anos, o Dia da 
Compreensão, num 30 de fevereiro, que 
aliás, a grosso modo, existe sim, de 
forma ímpar, na base do quem pode 
manda e quem tem juízo, (ou seria juiz), 
obedece, numa compreensão singular do 
povo, refém de direitos, escravo de 
deveres, bancando os poderosos, que 
através de decretos,  mantêm a 
sociedade sob o jugo da opressão. 
 G r a v e  e m  t u d o  i s s o ,  a  
proliferação do ódio vertido pelo poder 
sobre seus asseclas, que numa bola de 
neve, se expande em setores, ratificando 
a singularidade da compreensão no falso 
equilíbrio de dois pesos, uma só medida. 
Daí, concluirmos a inutilidade da dita 
efeméride registrada neste 17 de 
setembro nas calendas tupiniquins, 
diante da impossibilidade do vocábulo 
compreensão, ser unilateral, alguma 
dúvida? Pergunta lá no Posto Ipiranga, 
dia 30 de fevereiro!!!  

 Entre os vetos da presidência da 
república na Lei que criminaliza o Abuso 
de Autoridade, há uma clara mitigação às 
prerrogativas da advocacia, o que me 
preocupa bastante. Estas prerrogativas 
não servem apenas aos advogados, mas a 
cada pessoa que conta com os serviços 
destes profissionais. 
 São direitos à inviolabilidade do 
escritório, das comunicações, a garantia 
de contato com o cliente em qualquer 
estabelecimento prisional, mesmo 
quando ele estiver incomunicável e o 
respeito ao devido processo legal. Ferir 
estas prerrogativas significa, na prática, 
tirar do cidadão seus direitos a ampla 
defesa, tornando díspar a relação de forças 
com o Estado.
 Respeitosamente, discordo da 
justificativa apresentada no veto. Isso 
porque não é verdade que este artigo gera 
insegurança jurídica porque ela 

criminaliza condutas legítimas. A lei não 
cria nenhum tipo de imunidade absoluta, 
ela apenas tipifica, do ponto de vista 
criminal, abusos que visam única e 
exclusivamente cercear o livre e 
constitucional exercício da advocacia. 
 Ao longo dos últimos anos, em 
nome de uma pretensa busca pela verdade 
dos fatos, milhares de pessoas tiveram 
suas vidas devastadas por agentes 
públicos que deveriam, ao contrário, 
assegurar o respeito aos direitos de cada 
uma delas. Foram escutas ilegais, 
processos sem assegurar a ampla defesa, 
investigações e prisões ilegais, enfim, 
toda sorte de abusos que ferem de morte a 
nossa sociedade. Vivemos muito disso 
aqui, em terras mato-grossenses, com a 
malfadada grampolândia cuja punição aos 
responsáveis precisa ser exemplar.
 Por conta disso, os representantes 
do povo e do Estado, deputados e 
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CALOR NO BOLSO

As altas temperaturas registradas nos últimos 
dias podem provocar um aumento no consumo 
de energia elétrica de eletrodomésticos, pois 
além dos refrigeradores, os ventiladores, 
também não escapam da lista dos que mais 
consomem neste período do ano. Com menos 
chuvas, a produção e distribuição de energia se 
torna mais cara, refletindo diretamente na 
cobrança da conta de luz.

EDUCAÇÃO/CORTES

O orçamento do Ministério da Educação 
(MEC) para 2020 prevê uma queda de 54% nos 
recursos destinados ao apoio à infraestrutura 
para a educação básica, se comparada à 
proposta apresentada em 2018 para o 
orçamento deste ano. Serão R$ 230,1 milhões 
an te  R$  500  mi lhões  au to r i zados  
anteriormente, já, a dotação prevista para a 
concessão de bolsas de apoio à educação 
básica em 2020 é de R$ 451,7 milhões, um 
recuo de 43% na comparação dos R$ 793,5 
milhões previstos na Proposta de Lei 
Orçamentária Anual enviada pelo Executivo 
ao Congresso Nacional para ser executada este 
ano.

EDUCAÇÃO CORTES II

As estimativas de receita para essas duas áreas 
são as mais baixas das quatro últimas 
propostas orçamentárias do MEC. É o que 
aponta análise dos projetos de Lei de 
Orçamentária realizada pelo movimento 
Todos Pela Educação. Os repasses do governo 
federal para o programa de construção de 
creches e pré-escolas públicas no país, o Pró-
infância, atingiu o menor valor de 
transferência de recursos no 1º quadrimestre 
desde 2009. De janeiro a abril deste ano, o 
governo repassou R$ 10,2 milhões aos 
municípios. No mesmo período de 2018, o 
valor era de R$ 81,6 milhões.

BANALIZAÇÃO DO MAL

Estudando o nazismo, a filosofa alemã criou a 
figura da banalização do mal, que deixa de 
lado convicções religiosas e morais para tratá-
lo como um fenômeno político. O praticante 
do mal banal não conhece a culpa. Ele age 
semelhante a uma engrenagem maquínica do 
mal, diz do pensamento de Arendt o professor 
Odílio Alves Aguiar. Importante lembrar que 
Arendt desenvolveu esta categoria estudando 
o comportamento de Otto Adolf Eichmann, o 
chefe nazista encarregado do extermínio de 
judeus.

GUINCHO E GRANA

Transitar com veículo em velocidade superior 
a máxima permitida para o local, em até 20%, é 
a infração com maior índice de autuação de 
motoristas em Mato Grosso. Foram 169.536 
registros, de janeiro a agosto deste ano, 
conforme levantamento do setor no Detran. 
Essa é uma infração considerada média pelo 
Código de Trânsito Brasileiro com penalidade 
de multa, mas deveria ser prisão do infrator 
com liberdade mediante fiança do valor do 
veículo, prá ensinar aos criminosos do volante 
que rua não é pista de corrida.

CADASTRO-NOTA MT

Lançado em junho, o programa Nota MT ainda 
é visto com desconfiança por consumidores 
que temem inserir os dados no aplicativo e 
também é levado com má fé por empresários, 
que usam o programa para obter mais 
informações dos clientes. O secretário alerta 
que o cliente deve colocar apenas CPF para 
gerar a nota. Conforme o secretário de fazenda 
Rogério Gallo, não é preciso fazer nenhum 
cadastro, nem oferecer mais dados no 
comercio. Seria bom ele esclarecer porque o 
cadastro no portal da Nota MT, invalida o 
cadastro de consumidor com telefone de outro 
estado.

EDITORIA

senadores, entenderam que era necessário 
dar um basta a este tipo de conduta, 
criminalizando 37 atos abusivos, entre 
eles o desrespeito às prerrogativas dos 
advogados, justamente o artigo 43 da 
nova legislação aprovada. Na contramão 
da história o veto fez com que fossem 
rasgados direitos conquistados após 
décadas de lutas, contidos no Estatuto da 
Advocacia.
 Não podemos nos calar diante 
desta situação. É a mitigação de direitos 
conquistados em nome de um país livre, 
democrático e justo. É a legitimação dos 
abusos cuja revelação diária, nos meios de 
comunicação, nos deixa estarrecidos. 
Contra isso, resta apenas uma arma 
constitucional, a derrubada do veto. Por 
isso, clamamos: derruba, Congresso!
***____Leonardo Campos, advogado, 
Presidente da OAB-Seccional de Mato 
Grosso.

Pela defesa das Prerrogativas

O Dia 30 de Fevereiro


