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v e n c i d o s  e  p r a t i c a v a  
diferenciação de preço caixa-
gôndola.
 Os estabelecimentos 
vistoriados já haviam recebido a 
equipe do Procon Estadual 
anteriormente, em ação de 
fiscalização preventiva realizada 

ma equipe do Procon UEstadual  es teve na 
semana passada (2 a 7 de 

abril), em Jauru, realizando 
fiscalização repressiva no 
comércio do município, com o 
saldo de 12 estabelecimentos 
fiscalizados, sendo 3 postos de 

combustíveis, 5 farmácias e 3 
lojas de eletrodomésticos.
 Também foi fiscalizado 
um supermercado, alvo de 
denúncia de consumidor relatada 
ao Procon municipal de Jauru, de 
q u e  o  e s t a b e l e c i m e n t o  
c o m e r c i a l i z a v a  p r o d u t o s  

em 2017. 
 Naquela ocasião, os 
fiscais prestaram orientações 
a c e r c a  d a  l e g i s l a ç ã o  
consumerista pertinente aos 
s e g u i m e n t o s ,  a l é m  d e  
c o n f e c c i o n a r  A u t o  d e  
Constatação com notificação 
acerca das infrações encontradas, 
sendo concedido prazo de 30 dias 
para regularização.
 Dentre as infrações mais 
graves identificadas destacam-se: 
posto de combustível com alvará 
de Prevenção e Combate à 
Incêndio e Pânico do Corpo de 
Bombeiros vencido em Julho de 
2012; farmácia sem a presença do 
farmacêutico (sendo que é 
obrigatório por Lei Federal - nº 
13.021/2014 - a presença do 
profissional durante todo o 
horário de funcionamento); e 
contrato de adesão com práticas 
abusivas e produtos sem preços 
em lojas de eletrodomésticos. 
 T a m b é m  f o r a m  
cons t a t adas  a  o f e r t a  em 
supermercado de produtos 
perigosos (fogos de artifício) sem 
que o estabelecimento tivesse 
alvará do Corpo de Bombeiros 
p a r a  c o m e r c i a l i z a r  t a l  

mercadoria; produtos sem 
in fo rmações  ob r iga tó r i a s  
estipuladas em lei (falta de tabela 
n u t r i c i o n a l ,  o r i g e m  e  
composição) e com o prazo de 
validade vencido, dentre outras 
infrações. 
 Dos 12 estabelecimentos 
f iscal izados,  c inco foram 
autuados e serão notificados para 
pagar a multa ou apresentar 
defesa.
 O que mais surpreendeu a 
equipe de Fiscalização, segundo 
o fiscal Rogério Sena, foi o alvará 
de Prevenção e Combate à 
Incêndio e Pânico do Corpo de 
Bombeiros em um dos postos de 
combustível fiscalizado, que já 
estava vencido há quase seis 
anos.
 "Isso coloca em risco a 
integridade física da população e 
é uma afronta ao Código de 
P r o t e ç ã o  e  D e f e s a  d o  
Consumidor, que prevê o direito à 
proteção da vida, saúde e 
segurança da população contra 
riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos 
ou nocivos", salienta.

dinheiro na ordem de R$ 27,7 
milhões, que teria operado na 
autarquia de 2010 a 2015. 
 A i n t e r v e n ç ã o  f o i  
determinada pelo governador 
Pedro Taques no último dia 3. 
Com isso, todos os pagamentos à 
EIG estão suspensos por pelo 
menos seis meses.
 A o  d e t e r m i n a r  a  
intervenção, Taques citou a 
r ecomendação  f e i t a  pe l a  

omeado pelo governador NPedro Taques como 
interventor no contrato 

firmado entre o DETRAN-MT e a 
empresa EIG Mercados, o 
servidor Augusto Sérgio de Sousa 
Cordeiro já foi multado pelo 
Tribunal de Contas do Estado em 
razão de omissão na fiscalização 
deste mesmo contrato.
 A penalidade, no valor de 
6 Unidade Padrão Fiscal, ou R$ 
780,78, foi aplicada em janeiro 
deste ano, após uma auditoria 
realizada pelo TCE, sob relatoria 
do conselheiro Luiz Henrique 
Lima e que analisou os atos de 
gestão decorrentes dos atuais 
investimentos do Detran. 
 Na ocasião, o conselheiro 
apontou que Augusto Sérgio 
deixou de destinar fiscal para o 
contrato nº 001/2009, firmado 
c o m  a  E I G  e  f a z e r  o  
acompanhamento e fiscalização 
da execução contratual.
 Conforme o conselheiro, 
“não houve a execução eficaz do 
acompanhamento e fiscalização 
dos valores arrecadados pela 
empresa e repassados ao Detran, 
demonstrando que a autarquia 
não realiza a conferência das 
receitas, bem como a data de 

pagamento do crédito em conta 
bancária”. 
 Quando aplicada a multa, 
o conselheiro determinou que, em 
um prazo de 60 dias, Augusto 
Sérgio apresentasse relatórios de 
acompanhamento e fiscalização 
dos registros de contratos.
 A EIG é suspeita de ser 
pivô do esquema investigado na 
Operação Bereré, que apura 
desvio, propina e lavagem de 
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Procon-MT realiza fiscalização
repressiva no comercio de Jauru

Dentre as infrações, posto de combustível com alvarás vencidos, farmácia sem a presença do farmacêutico e produtos sem preços em lojas de eletrodomésticos

Procon/MT c/ Redação

Dos 12 estabelecimentos fiscalizados, 5 foram autuados    
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Controladoria Geral do Estado, 
que apontou uma série de 
irregularidades na concessão do 
serviço à EIG. 
 O c o r r e  q u e  a  
Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) emitiu parecer contrário à 
intervenção, sob alegação de que 

a medida feita por meio de uma 
auditoria da CGE “não possui 
valor jurídico”.
 Diante deste episódio, a 
EIG notificou o governador para 
anular o decreto de intervenção. 
Para o grupo, o decreto de Taques 
é “autoritário e ilegal”.

Empresa EIG Mercados encara o Detran com respaldo da PGE    
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OMISSÃO EM CONTRATO

Interventor nomeado para 
o DETRAN já foi multado 
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DANÇA DO STAFF
O governador Pedro Taques exonerou 14 
servidores lotados no gabinete da Vice 
Governadoria do Paiaguás. A medida é 
reflexo da renúncia do ex-vice-governador 
do Estado, Carlos Fávaro, anunciada na 
última semana. Na ocasião, Fávaro justificou 
estar deixando o cargo em razão da missão 
dada pelo partido em contribuir um novo 
projeto para Mato Grosso. Taques disse que 
não poderia dedicar a esse propósito, 
fortalecendo o partido para as candidaturas 
proporcionais, recebendo o salário mensal de 
R$ 20 mil e nem continuar utilizando a 
estrutura que dá apoio à Vice-Governadoria.

PAU D'ÁGUAS
A operação Lei Seca, realizada nos três 
primeiros meses do ano nas cidades de 
Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis, 
Cáceres, Juína e Sorriso resultou em 334 
carteiras de habilitação recolhidas por 
irregularidades como direção perigosa, 
embriaguez ao volante e habilitação vencida. 
As blitz realizadas nas áreas centrais de 
Cuiabá e nas cinco cidades entre janeiro e 
março resultaram em 820 autos de Infração 
de trânsito e foram realizados 2.054 testes de 
alcoolemia. Trezentos e vinte e dois veículos, 
entre carros e motos, foram recolhidos. Aqui 
em Cáceres, os cachaceiros tumultuam, haja 
pinga no bucho!

INFLUENZA/MORTE
O vírus H1 N1 estaria de volta no Mato 
Grosso e das 42 notificações, oito pessoas 
morreram, sendo que um dos óbitos foi 
causado pelo vírus H1 N1 em Cuiabá. Os 
casos suspeitos e que estão sendo 
investigados são de pessoas que faleceram 
entre o fim do mês de março e o início de 
abril, dos quais um caso com morte registrada 
em Tangará da Serra, cinco casos em Cuiabá, 
um em Juína e um em Várzea Grande. Um 
paciente de Colniza foi transferido para 
Cuiabá e apresenta sintomas da doença e está 
com quadro de saúde de melhora. A 
Vigilância Epidemiológica já confirmou 18 
casos por influenza e 13 pacientes evoluíram 
para a cura e já receberam alta médica.

INFLUENZA/VACINAS
Com relação à vacina contra a gripe 
influenza, o Ministério da Saúde deverá 
realizar campanha nacional de vacinação a 
partir do dia 23 de abril, com o dia D no dia 12 
de maio. As vacinas somente estarão 
disponíveis a partir do dia 23 deste mês. 
“Esse tipo de vacina não pode ser estocada 
porque é fabricada para atacar determinado 
vírus da doença e para aquele ano de 
vacinação”, explicou a coordenadora de 
Vigilância Epidemiológica do Estado. A 
vacinação terá como público prioritário os 
idosos, crianças com até cinco anos de idade, 
gestantes e profissionais da saúde e da 
educação.

CONCURSO/ARAPUTANGA
Prefeitura de Araputanga, divulgou um edital 
de concurso público com 13 vagas e salário 
de até R$ 11 mil. De acordo com a prefeitura, 
as inscrições estão abertas e podem ser feitas 
até o dia 19 de abril. A taxa de inscrição varia 
entre R$ 60 a R$ 100. O edital está disponível 
na internet e os interessados podem se 
inscrever no site da Prefeitura de Araputanga. 
As vagas são para os seguintes cargos: 
assistente social, auxiliar de laboratório, 
contador, enfermeiro, médico pediatra, 
médico ginecologista, médico veterinário, 
professor e técnico em enfermagem, com 
salários que vão de R$1.914,92 até 
R$11.741,97. Os candidatos serão avaliados 
por meio de provas e avaliação de títulos. A 
prova objetiva deve ser aplicada no dia 6 de 
maio.
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 A discussão dos últimos meses, em 
esquinas, gabinetes, bancas de jornais, reuniões 
executivas, enfim, onde quer que se encontre algumas 
pessoas um pouco mais esclarecidas, (coisa rara) é a 
tal presunção constitucional de inocência e a sua 
usurpação pelo judiciário em atropelá-la, como se não 
fosse tal instrumento, uma clausula pétrea.
 Aqui falando como jornalista na defesa do 
indefeso povo, e advogado, na qualidade de auxiliar 
da justiça, sem paixões políticas, claro, vemos um 
quadro perigoso para a liberdade de acusados, tolhidos 
em seu direito constitucional do imprescindivel 
processo legal, que inclui necessariamente, o transito 
em julgado de uma sentença. Ao arrepio do texto 
constitucional, em fevereiro de 2016, o Supremo 
Tribunal Federal determinou que a execução de uma 
pena poderia ser iniciada antes do julgamento de todos 
os recursos cabíveis a um processo. 
 Como bem lecionou nosso colega Marcelo 
Leonardo, advogado associado ao Instituto de Defesa 
do Direito de Defesa, esta medida,  fere o princípio 
constitucional da presunção de inocência, no que 
entendemos, está corretíssimo, independente de quem 
seja o réu. Nos últimos discursos acalorados da mais 
alta corte de justiça do reino tupiniquim, nobres 
juristas ministros invocaram leis estrangeiras que não 
contemplam esta presunção, silenciando-se que a 
decisão patropi, tem como base, uma interpretação 
inconstitucional. 
 A argüição dos mui ínclitos ministros da 
colenda corte de que alguns países presumem que o 
réu é inocente enquanto não houver prova, e portanto, 
pode ser preso sem que todos os recursos tenham sido 
julgados, com a máxima vênia, é uma invocação 
absolutamente sem sentido de precedentes de 
legislação estrangeira, porque a redação da cláusula 
sobre presunção de inocência na constituição 
brasileira é muito clara. 
 O princípio de presunção de inocência é 
cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição, que trata 
dos direitos e garantias fundamentais, e não pode ser 
objeto de emenda. Entre as justificativas do STF para a 

medida, está evitar o uso abusivo de recursos 
protelatórios, incorrendo num confesso abuso 
constitucional, haja vista, que a medida limita o direito 
à ampla defesa e torna sua jurisprudência ambivalente, 
afetando negativamente à população mais vulnerável 
que não tem acesso à justiça. Veja o leitor que não 
estamos aqui defendendo gravatinhas criminosos, 
mas os acusados em geral, mesmo os que não tem 
advogados caros, influentes, deveriam ter seus 
direitos assegurados, pelo maior advogado da nação, a 
nossa Constituição Federal vigente, cujas emendas, 

remendos e interpretações não podem revogar 
clausulas pétreas.  Só pra concluir, o art. 60, § 4º, da 
atual Constituição, lista temário erigido como indene à 
ação corrosiva do poder constituinte de reforma. Essas 
são as cláusulas pétreas expressas e está pacificado, 
igualmente, que incumbe ao Poder Judiciário 
censurar, mediante declaração de nulidade, a norma 
acrescida à Constituição originária que desrespeita a 
cláusula pétrea. Então, amigos, não há o que discutir e 
sim, cumprir o estabelecido, independente de gostar 
ou não de fulano ou sicrano. PRIC, pois não?

“[...] Pela primeira vez haviam se olhado. É, se 
olharam sim, mas não como estavam acostumados. 
Havia algo de diferente, algo no ar dizia que as 
hostilidades estavam com seus dias contados. Não 
era um olhar de paixão. Não, não estavam 
apaixonados. Nada a ver. Também não era amor, 
muito menos cilada, mas respeito. Um respeito 
convidativo, que junta, que chama para um exercício 
edificante de solidariedade mútua e coletiva. O ódio 
que até então os desgastava, evaporou, e por cima do 
abismo que os separava, num estalar de dedos, fez-se 
uma ponte. E da ponte, novas oportunidades 
surgiram, e das oportunidades, novas possibilidades 
de ser e fazer diferente apareceram.
 As máscaras caíram, no fundo, após se 
examinarem,  perceberam que  possu íam 
preocupações em comum, pendências aqui e acolá 
que afetavam a ambos. Perceberam que se o sol brilha 
para um, é importante lutar e somar esforços, a fim de 
que brilhe para todos, com igualdade e justiça. Por 
fim, perceberam que se um direito fundamental é 
negado, essa negativa não é isolada, não afeta apenas 
a uma única pessoa, a vítima, no caso, mas abala a paz 
e a dignidade de todos, sem exceção, mas sem 
exceção mesmo!
 Se olharam. Sorriram. Acenaram um para o 
outro. Sentaram-se à mesa. E dialogaram. 
Dialogaram como nunca antes. Dialogaram não de si 
e para si, num típico afã narcisista, como se 
conversassem com um espelho, mas com o outro que 
estava para fora deles, com o outro que, mesmo 
pensando diferente ou mesmo discordando, existe, e 
existe em sua inteireza, não parcialmente, não pela 
metade. Dialogaram (com) e (sobre) o mundo”. O 
diálogo é sempre o melhor caminho. Não é de hoje 
que ouvimos esse conselho, já está gasto inclusive, 
bem velhinho, mas volte meia cruzamos com ele. 
Contudo, da mesma forma que não é de hoje que o 
ouvimos, também não é de hoje que o desprezamos. 
Oh tristeza! E assim continuamos, na tradicional 
prática do façam o que eu digo, mas não façam o que 
eu faço.
 Dialogar é um verbo que, para além da 
existência de um assunto (sobre o que tratar) e de um 
interlocutor (com quem tratar), requer a adoção de 
um comportamento desarmado, sensível a situações 
e bandeiras que não sejam apenas àquelas de quem 
fala; requer também um comportamento 

despretensioso, aberto à diversidade, que não parte 
de verdades absolutas e que, com sinceridade e 
transparência, argumenta e contra-argumenta, não 
como um rompante de soberba, mas como uma 
tentativa de estar disponível a pensar e repensar sobre 
o que nos rodeia.
 Dialogar é, portanto, não sair por aí 
alimentando inimizades ou convencimentos, 
impondo desejos e padrões de “ser” e “estar” no 
mundo. Tampouco, ao me expressar assim, quero 
dizer que dialogar seja uma prática a arrebanhar 
amizades e unanimidades ou que seja a prática das 
doçuras e canduras. Olha só, dando mais destaque ao 
caso, diria que dialogar é construir conjuntamente: 
transformações.
 E vamos entrar num acordo, não são 
quaisquer transformações que o ato de dialogar nos 
proporciona. Até porque, se entendêssemos 
transformação como um mero remendo do estado de 
coisas em que nos encontramos, de nada adiantaria 
levantar as bandeiras propostas neste texto.
 Fazendo um paralelo sobre isso, por 
exemplo, se porventura uma casa tiver seus alicerces 
comprometidos, não será uma simples demão de 
tinta que solucionará o problema, da mesma forma, 
quando tratamos de transformação, cujo significado 
sugere uma mudança profunda e, por vezes, radical 
de nossos pensamentos e práticas, não será uma 
simples medida que fará com que o caos se dissipe. 
Transformação que é transformação se volta aos 
alicerces, para à investigação e à tentativa de 
superação das raízes dos problemas e não à pintura da 
fachada. Transformação que é transformação, dessa 
forma, como fruto do diálogo, busca jogar luz ao que 
está oculto, ao que está no inconsciente das paredes.
 Assim, como primeiro passo, as 
transformações às quais me refiro, construídas a 
partir do diálogo, são aquelas que, sem artimanhas, se 
preocupam em desnudar as desigualdades sociais 
(crônicas) que nos formam, de modo a nos mostrar as 
origens estruturais de nossos atrasos e constantes 
recuos, que, como já me manifestei em outros 
momentos, estão para muito além do que espalham e 
inventam e, no mesmo sentido, estão para muito além 
de uma interpretação simplista, moralista e rasa de 
nossos contextos.
 E, como segundo passo, as transformações 
às quais me refiro, construídas a partir do diálogo, 

são aquelas que se preocupam em elaborar um 
projeto de Estado. Um projeto assentado nos valores 
democráticos e na justiça social. Um projeto cujas 
ideias não sirvam para preencher folhas em branco, 
para dar volume ao que é oco ou para que somente 
seja lembrado quando convém ou quando se quer 
fazer bonito perante “alguém ou alguma instituição 
lá do estrangeiro”. Um projeto, mesmo que com 
dificuldades, mesmo que com destemperos, a ser 
colocado em prática no presente, e não como uma 
promessa ou uma programação para o futuro. Ora 
bolas, dignidade não se adia.
 Ainda sobre dialogar, problematizando um 
pouco mais o tema, fico me perguntando: como 
avançar em pautas importantes para a nossa cidade, 
para o nosso estado e para o nosso país se, 
minimamente, nem para escutar estamos muito 
entusiasmados? Se o que andamos semeando por 
onde transitamos não passa de rancor, revanchismo e 
vontade de vingança? Se reproduzimos (e 
permitimos a reprodução) de noções naturalizadas 
sobre o nosso meio, fundadas num senso comum 
perverso? Se apenas ouvimos aquilo que guarda 
semelhança ou correspondência com os nossos 
discursos?
 Não sei não, posso estar até jogando 
conversa fiada, mas, pelo que ando vendo, o lance 
ultimamente está sendo só falar. Não há paciência 
para escutar. Dialogar então, como defendi, é um 
privilégio. E, para piorar, quando acontece, é só fogo 
de palha mesmo, só pra dizer que não foi por falta de 
tentativa, sabe!? Aquele velho desencargo de 
consciência. Acho que nos esquecemos de que 
“quem fala muito (e escuta pouco) dá bom dia a 
cavalo”, como nos ensinam os antigos.
 Dialogar é, livre de qualquer dúvida, o 
melhor caminho. E é o melhor caminho, não porque 
estou dizendo que é, mas porque, de olho em seus 
efeitos práticos, congrega, reúne, promove encontros 
e, principalmente, nos coloca em contato com outras 
leituras dos fatos, para além daquelas que já 
carregamos na cacunda. Não há vencedores ou 
perdedores em um diálogo, há sim entusiastas de 
tempos melhores. Tempos melhores para todos, vale 
ressaltar. Tempos de reflexões. Tempos de diálogo. 

***___José Ricardo Menacho - Professor do Curso 
de Direito da Unemat/Cáceres
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ligando, muitas vezes, nenhuma 
calçada,” sentencia o vereador 
Cézare Pastorello.
 Pela resolução citada pelo 
vereador, em qualquer via com 
necess idade  de  redução  de  
velocidade, pode e deve ser instalado 
o redutor, com a devida sinalização e 
obedecendo aos critérios de 
dimensão e construção. “Sou a favor 
da faixa de pedestres elevada na 
frente de cada órgão público, em 
atendimento à NBR 9050, de modo a 
garantir a circulação de cadeirantes e 
pessoas  com problemas  de  
mobilidade. 
 E esse é o objetivo da faixa 
de pedestres elevada, ligar uma 
calçada a outra no mesmo nível. 
Usar isso como mero redutor de 
velocidade é desvio de finalidade e 
desperdício de dinheiro.” Finaliza 
Pastorello.

urante a sessão da última Dsegunda-feira, 9, o vereador 
C é z a r e  P a s t o r e l l o  

(Solidariedade), manifestou sua 
indignação com a resistência do 
município em fazer redutores de 
velocidade.
 Defendendo indicação do 
vereador Domingos (PSB), o 
vereador disse que os redutores de 
velocidade (quebra-molas) são 
permitidos pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, no artigo 94, e que 
depende apenas de autorização da 
coordenação de trânsito e construção 
adequada.
 “ A  r e s o l u ç ã o  d o  
C O N T R A N  6 0 0 ,  d e  2 0 1 6 ,  

regulamenta a instalação dos 
redutores de velocidade, onde se faz 
necessária a desaceleração de 
veículos para garantia da segurança. 
 No entanto, criou-se um 
“mito” de que construir redutores 
seria proibido, e, reiteradas vezes, 
são feitos pedidos de dispendiosas 
faixas de pedestres elevadas. 
 A i n d a  a s s i m ,  p e l a  
Resolução CONTRAN 495, uma 
faixa de pedestres elevada deve ter 
uma largura mínima de 4 metros. Ou 
seja, em Cáceres, temos apenas duas 
de verdade, na Praça Barão do Rio 
Branco. 
 As demais não passam de 
arremedos de quebra-molas,  

passados, William e sua comparsa 
Janaina ,  foram presos  pela  
Delegacia Especializada de Roubos 
e Furtos de Várzea Grande, que 
apurava um furto ocorrido no dia 24 
de janeiro, no bairro Santa Izabel, 
em Várzea Grande, praticado pelo 
casal. 
 Com a informação de que o 
casal estaria envolvido no crime, os 

acompanhado de Janaina, e passou a 
agredir a vítima com coronhadas, 
incentivado pelo Renato, que 
m,andava ele meter bala na vitima. 
 E que realmente, William 
disparou a arma,  matando Walison, 
que baleado saiu correndo entrou em 
uma residência, vindo a cair na 
cozinha e morreu no local.
 Agora, um ano e 4 meses 

illian Ferreira da Silva, 29, We Janaina da Silva Santos, 
22, foram presos pela 

Polícia Judiciária Civil de Várzea 
Grande, que cumpriu anteontem, 
(10), mandados de prisão preventiva 
contra o casal que é acusado de 
homicídio na cidade de Cáceres, 
crime ocorrido em nossa cidade no 
ano de 2016. Willian, conhecido 
como “Boneco”, e Janaina eram 
investigados por participação em um 
furto, quando tiveram as ordens de 
prisão descobertas. 
 Conforme divulgado na 
época, William e Janaina se 
envolveram na morte de um tal 
Walison, 17, executado a tiros no 
início da noite do dia 15 de dezembro 
de 2016 no bairro Nova Era em 
Cácerees. 
 O crime teria sido motivado 
por conta da dívida de drogas da 
vítima, segundo informações 
confirmadas por testemunhas.
 Uma testemunha relatou 
inclusive que a vítima Walison 
estava discutindo na rua com um tal 
Renato, quando este ligou para 
William, o suspeito vulgo Boneco 
que chegou no local em uma 
m o t o c i c l e t a  H o n d a  B r o z  

 Legislativo comemora a Oautorização e a viabilidade 
técnica do Projeto Básico 

para que se possa prosseguir e 
efetivar a reforma da Câmara 
Municipal de Cáceres. 
 Depois das recomendações 
feitas pelo Ministério Público e 
not if icações pelo Corpo de 
Bombeiro, que se perduravam por 
várias legislaturas, a atual Mesa 
Diretora sob a Gestão do Presidente, 
Domingos Oliveira dos Santos, por 
meio dos valiosos esforços, dos 
servidores desta Casa de Leis.
 O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN concedeu a autorização do 
P r o j e t o  A r q u i t e t ô n i c o ,  
hidrossanitário e elétrico, bem como 
a reforma do prédio (Janelas, 
pintura) e reparos no (forro e 

t e l h a d o ) ,  e s t a b e l e c e n d o  a  
viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental, 
possibilitando a avaliação dos custos 
dos serviços e da obra.
 Durante a reunião realizada 
no dia 09/04, o Presidente Domingos 
Oliveira dos Santos junto aos demais 
vereadores, apresentaram o projeto 
ao Prefeito Francis Maris .“É com 
elevada estima que conseguimos 
esta autorização, haja vista ser um 
dos objetivos traçados, no início 
desta Legislatura, por todos os 
vereadores. 
 D e v e m o s  m a n t e r  e  
preservar o nosso patrimônio 
histórico e ainda garantir uma sede 
digna de receber os cidadãos, de 
manter o trabalho contínuo dos 
funcionários com segurança,” 
enfatiza Domingos.

policiais foram até a residência dos 
investigados, no bairro Jardim 
Eldorado.
 Durante a abordagem, 
Willian tentou se passar por outra 
pessoa, se identificando com o nome 
do seu irmão e diante da suspeita, os 
inves t igadores  checaram as  
informações e constataram o 

mandado de prisão preventiva, 
decretada por envolvimento no 
homicídio do dia 15 de dezembro de 
2016, em Cáceres. 
 Diante da situação, os 
acusados foram conduzidos a Derf-
VG e agora além do furto, vão 
responder também pelo crime de 
morte em Cáceres.

TRANCA DURA

Boneco assassino de menor em
Cáceres preso em VG por furto

Foragido da policia por mais de um ano do crime cometido em Cáceres, o assassino continuava no submundo do crime com sua comparsa, sendo grampeados em VG

Da Redação

Foragidos da justiça se julgam intocáveis, mas acabam caindo   

Foto: Ilustrativa

FAIXAS DE PEDESTRES

Vereador defende redutores
de velocidade com sinalização
Assessoria

Em Cáceres só tem duas faixas elevadas, diz Pastorello    

Foto: Assessoria

Vereadores apresentaram o projeto ao Prefeito Francis  

 Foto: Assessoria

ARQUITETURA

Iphan autoriza projeto básico
do prédio câmara de Cáceres

Assessoria c/ Redação
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 noite da terça feira, 10, foi Apano de fundo para um crime 
de morte registrado na 

cidade de Porto Esperidião, na 
região de Cáceres, quando Cleonildo 
da Silva, 27, foi abatido a tiros nas 
proximidades de sua casa, em frente 

ao Bar da Maria Cabeluda, na Rua 
Joaquim de Freitas, no beira-rio. 
Populares que ouviram os disparos 
mas não souberam precisar a autoria, 
comunicaram o fato à policia militar 
de Esperidião, afirmando apenas que 
havia um homem baleado no local.

 Os policiais estiveram 
atendendo a ocorrência constatando 
que a vitima Cleonildo havia 
recebido quatro tiros calibre 380 no 
tórax e havia conseguido correr 
alguns metros, caindo dentro de sua 
casa, entre a cozinha e a sala.  
Próximo ao cadáver, a PM encontrou 
sete cápsulas deflagradas do mesmo 
calibre 380.
 Também ao lado do corpo de 
Cleonildo, foi e4ncontrada uma 
caneca com tereré, que a vitima 
e s t a r i a  u s a n d o  q u a n d o  f o i 
surpreendida pelo algoz ainda na rua 
e levado consigo na fuga para a 
morte no interior da moradia. A 
policia ainda não sabe a motivação 
do crime, mas pela cena e pela 
quantidade de disparos não descarta 
uma possível desavença ou acerto de 
contas. 
 Amigos e familiares estão 
chocados com a brutalidade em que 
o jovem foi morto. A DP de Porto 
Esperidião segue investigando o 
caso para encontrar o criminoso, que 
ninguém viu como chegou e ou 
como sumiu após a pratica do 
homicídio.

a j u d a  d e  c o m e r c i a n t e s  e 
empresários, além da própria 
sociedade que contribui com a 
doação de roupas e alimentos. 
Durante o “natal solidário”, a busca 
pelos donativos ganha força e muitas 
cestas básicas são levadas às 
famílias carentes.
 Márcia Oliveira reforça que 
o projeto encontra dificuldades 
porque a demanda de famílias é 
muito grande, o que interfere em um 
desenvolvimento mais eficaz. Ela 
salienta ainda que falta espaço para 
que os jovens artistas mostrem seus 
trabalhos. Para este ano, o foco é 
busca por novos parceiros para 
intensificar as atividades. Uma das 
ações previstas é a realização de um 
evento cultural para incentivar os 
artistas regionais.

m Mirassol D' Oeste, um Eimportante projeto social, 
intitulado “Meu bairro em 

destaque” está mudando a vida de 
pessoas de todas as idades em 
situação de vulnerabilidade social. O 
grupo de voluntários atua no 
combate às drogas, à prostituição 
infantil e à violência doméstica. 
 No último final de semana, o 
projeto contou com a participação de 
um jornalista de Cuiabá, que 
palestrou para meninos e meninas, 
s o b r e  a  i m p o r t â n c i a  d a 
conscientização no combate as 
drogas. 
 Segundo a coordenadora da 
ação social, Márcia Oliveira, o 
projeto trabalha a conscientização 
dos jovens que necessitam de 
estímulo para seguir um caminho 
tranqüilo sem envolvimento com 
ações ilícitas.
 Para o palestrante, sua 
participação tem como objetivo 
guiar os jovens para um futuro sem 
traumas e uma vida com dignidade. 
Ele ressalta que ações como essas 
são de suma relevância para 
melhorar a vida das famílias. 
 Ainda sobre o projeto, a 
coordenadora pontua que a missão 
também é auxiliar os artistas da 
cidade, especialmente os músicos 
que buscam espaço no mercado de 
trabalho. Crianças, jovens e idosos 
são retirados das ruas e recebem uma 
série de cuidados e palestras 
educativas sobre o impacto das 
drogas no ambiente familiar.
 Um projeto de karatê, em 
parceria com a Polícia Militar, 

oferece às crianças e adolescentes a 
prática esportiva aliada à disciplina 
que pode ter resultado dentro e fora 
dos tatames. 
 Além d i sso ,  mulheres 
vítimas de violência recebem todo 
tipo de apoio e orientação. A ação é 
de grande importância e pode ajudar 
a reduzir os índices de feminicídio 
em Mato Grosso. 
 De janeiro a outubro de 
2017,  o número de casos de 
violência contra a mulher cresceu 
11%, em relação ao mesmo período 
de 2016. Em dez meses, 34.128 
mulheres sofreram algum tipo de 
violência, 62 foram mortas. O 
número equivale a uma média de 113 
casos por dia.
 S e m  a p o i o  d e  ó rg ã o s 
públicos, a iniciativa conta com a 

oliciais do Grupamento PE s p e c i a l  d e  F r o n t e i r a 
(Gefron),  pós denúncia 

a n ô n i m a  c h e g a r a m  a t é  u m 
acampamento na zona rural de Porto 
Esperidião, segundo as informações, 
servido para diversas finalidades, 
dentre elas para o tráfico de drogas, 
extração ilegal de madeiras e 
grilagem. No local, conhecido como 
Ferrugem no Distrito de Vila 
Cardoso, em Porto Esperidião, 
foram presos três suspeitos, Mauro 
Gomes (52), Batista Francisco de 
Oliveira (31) e Juliane Ferreira de 
Almeida (35) e no tiroteio com os 
bandidos, um deles foi baleado e 
morreu quando era socorrido..
 De acordo com os policiais 
ao chegar às proximidades do 
acampamento os militares por pouco 
não foram atingidos por armadilhas 

artesanais feitas pelos suspeitos. No 
acompanhamento estavam Mauro 
Gomes,  Batista Francisco de 
Oliveira,  Juliane Ferreira de 
Almeida e uma quarta pessoa que 
teria evadido do local.
 O suspeito Batista Francisco 
de Oliveira ao notar a presença dos 
policiais evadiu do local e na fuga 
efetuou disparos com uma pistola 
Imbel 9 mm contra os militares, que 
reagiram e atingiram o suspeito. O 
outro suspeito não identificado 
estava de posse de espingarda 
calibre 12, evadiu do local, já o 
suspeito alvejado foi encaminhado 
ao Hospital de Porto Espiridião, 
porém não resistiu aos ferimentos e 
veio a óbito. Os suspeitos foram 
encaminhados para Delegacia de 
F r o n t e i r a  ( D E F R O N ) ,  p a r a 
providências cabíveis.

MEU BAIRRO

Projeto social benecia vida de 
humildes em Mirassol D'Oeste

Projeto trabalha a conscientização dos jovens que necessitam de estímulo para seguir um caminho tranqüilo sem envolvimento com ações ilícitas

Assessoria c/ Redação

Ações são de suma relevância pra melhorar a vida das famílias   

Foto: ativafm97

TOMANDO TERERÉ

Executado com 4 tiros frente 
ao boteco da Maria Cabeluda 
Da Redação

Vitima correu baleada até cair morta na moradia   

Foto: Ilustrativa

Pipoco do diabo aconteceu no acampamento do pó   

Foto: Gefron/MT

FOGO CRUZADO

Suspeito morre durante tiroteio 
em acampamento na Ferrugem

Gefron c/ Redação
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edição da Copa Verde, Uálisson 
Pikachu enalteceu o trabalho que 
ele e Franklin - um dos seus 
parceiros de ataque - vêm fazendo 
ao longo da compet ição,  
principalmente no auxílio ao 
centroavante Eraldo, vice-
artilheiro do torneio com cinco 
gols. 
 Ao Luverdense resta 

apenas vencer por pelo menos 
dois gols de vantagem para seguir 
no torneio. 
 O resultado de 1 a 0, em 
favor do time mato-grossense, 
leva a disputa da vaga para os 
pênaltis. 
 Na Copa Verde, o gol 
marcado na fora de casa é critério 
para desempate.

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense  p remiou ,  
ontem à noite o técnico e 

os 11 melhores atletas do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello. A 
votação foi feita por jornalistas 
que cobriram a competição. Os 
12 nomes que compõem a 

“Seleção Mato-grossense” são: 
goleiro Victor Souza (Cuiabá), 
lateral-direito - Weriton (Cuiabá), 
zagueiros Ednei (Cuiabá) e Hítalo 
(Sinop), lateral esquerda - 
Paulinho (Luverdense), volantes 
Claudeci (Dom Bosco) e Magno 
(Cuiabá), meias Deivisson (Dom 
Bosco) e Pitty (Sinop), atacantes 

Júnior Juazeiro (Sinop) e 
Weverton (Cuiabá) e técnico 
Itamar Schulle do Cuiabá, que 
conquistou o título mato-
grossense de forma invicta. 
Weverton ainda foi eleito o 
melhor jogador do Mato-
grossense.
 Cada um dos escolhidos 
recebeu um aparelho celular da 
empresa patrocinadora do 
campeonato. A solenidade que 
revelou os escolhidos e entrega da 
premiação foi realizada no 
auditório de uma emissora de 
televisão, em Cuiabá.
 O zagueiro sinopense 
Hítalo, que veio do futebol do 
Nordeste para jogar em MT falou 
do reconhecimento. "É uma 
satisfação vir para Mato Grosso 
disputar um campeonato difícil 
como foi este e ser reconhecido. 
Nosso time (Sinop) queria o 
título, nos lutamos para isso, mas 
não foi possível. 
 Fico feliz com a escolha e 
poder fazer parte dos 11 
escolhidos na seleção", declarou 
por meio da assessoria.

 arregando na bagagem a Ce s p e r a n ç a  d a  
classificação para a final 

da Copa Verde, a delegação do 
Luverdense viajou na tarde da 
última terça feira para Cariacica, 
no Espírito Santo, onde nesta 
quinta-feira, 12, faz a partida da 
volta pelas semifinais da 
competição, contra o Atlético de 
Itapemirim. 
 Para se classificar a 
equipe precisará vencer por 2 a 0, 
ou devolver o 1 a 0 sofrido no 
jogo da ida, no Passo das Emas e 
levar a decisão para os pênaltis.
 Para a partida o técnico 
Luizinho Vieira não poderá 
contar com o zagueiro Pablo e 
nem com o meia Rubinho, que 
estão entregues ao Departamento 

Médico. 
 O zagueiro, sofreu uma 
pancada no joelho direito, ainda 
no jogo contra o Sinop, pelas 
semifinais do mato-grossense e 
está com um inchaço nos 
ligamentos. 
 A previsão é que volte 
apenas para a segunda partida do 
clube, na série C, diante do 
Botafogo de Ribeirão Preto, dia 
22, de abril, no Passo das Emas. 
Já Rubinho sofreu uma lesão 
muscular na virilha e deve parar 
por um período de 10 dias. 
 A previsão é que esteja em 
campo também no dia 22.
 O técnico Luizinho Vieira 
não deverá mudar nenhuma peça 
na equipe que vinha sendo 
escalada por Odil Soares. As 

mudanças deverão ser apenas na 
postura da equipe e no esquema 
tático. 
 No confronto  des ta  
quinta-feira no estádio Kleber 
Andrade, em Cariacica, pela 
partida de volta, os capixabas 
jogam por um empate para se 
c l a s s i f i c a r  à  d e c i s ã o  d a  
competição. 
 Precisando do resultado, é 
natural que o Luverdense saia 
mais para o jogo, e, com isso, 
deixe espaços para o Atlético-ES. 
E o Galo da Vila tem em Franklin 
e  Uál i s son  P ikachu  do is  
jogadores velozes e habilidosos 
que podem levar muito perigo aos 
mato-grossenses em contra-
ataques.
 Autor de um gol na atual 

COPA VERDE

Luverdense tem desfalques hoje
no jogo decisivo com o Atlético 

Derrotado por 1 a 0 no Passo das Emas, o Luverdense precisa vencer o Galo da Vila no estádio capixaba por 2 gols de vantagem para continuar na Copa Verde

S.N c/ Redação

Luverdense precisa de 2 gols de vantagem em Cariacica  

Foto: Wildson Lesqueves

Equipe selecionada do certame 2018 recebe os troféus   

Foto: Julio Tabile

TÉCNICO & ATLETA

F.M.F elege os melhores do 
campeonato mato-grossense
S.N c/ Redação
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 Um ano e quatro meses após ter assassinado a tiros o menor Walison, de 
17 anos, no Nova Era em Cáceres Willian Ferreira da Silva, vulgo “Boneco” e sua 
comparsa Janaina da Silva Santos, foram presos anteontem pela Polícia Judiciária 
Civil de Várzea Grande, onde eram investigados em um furto. Na trombada com a 
dupla, a PJC apurou o mandado de prisão preventiva pela acusação de homicídio. 
                  Página 03

BONECO ASSASSINO

Casal acusado de matar menor 
em Cáceres cai por furto em VG

Homicida ladrão tentou se passar por outra pessoa, sabendo que o patuá fervia, mas na checaram dos tiras, apareceu a capivara constando a PP do artigo 121

Meliantes vazam, mas um dia a cana surge no fim da linha     

 Foto: Ilustrativa

CASA DE LEIS

Projeto do prédio da Câmara de 
Cáceres é autorizado pelo Iphan 
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By Rosane Michels

Hoje o dia é especial para cantar os parabéns a linda advogada 
Ludmilla Soares que comemora mais uma primavera. Que Deus te 
ilumine, te guie e te proteja em todos os dias da sua vida. Happy 
Birthday!!!

Presença marcante em nossa High Society Arlene 
Alcântara em especial pela passagem de mais um 
natalício. Que neste dia iluminado você seja ainda mais 
feliz.

Festejando mais um ano de vida o amigo de 
longas datas Luiz Miguel Chami Gattass a 
quem enviamos votos de felicidades e 
realizações. Na foto com os filhos. 


