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 O Carnaval Cultural de 
Cáceres 2019 será realizado sem 
recurso público na Praça da 
Cavalhada em Cáceres, e é uma 
iniciativa de um grupo de cacerenses 
que se reuniram a fim de celebrar 
uma das festas mais populares do 
país, que há pelo menos 243 anos 
encanta a todos. Nesta primeira 
edição o homenageado será 
Sebastião Gomes (In Memorian), 
um dos fundadores da Escola de 
Samba Unidos da Ponte Branca. 
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 Após 8 meses de investigações, mais de 12 criminosos  
integrantes da organização criminosa que vinha praticando crimes 
de roubos em São José dos Quatro Marcos foram presos ao longo da 
Operação Sertão. Nesta semana,  dois foram presos em Cáceres 
(Silvania e Walmir) e um em Pontes e Lacerda (Cleiton). Página 04
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AGENDA 2019

Movimento Figueira Cultural  realiza hoje
Varal Solidário e Roda de Violão em Cáceres

Foto: Divulgação

MFC e exposição de arte

 O Grupo Movimento Figueira Cultural realiza hoje a partir das 18h na Praça da Cavalhada,   o 2º  
Varal Solidário e Roda de Violão. O evento marca o início da agenda de atividades do MFC para 2019, 
realizando ao longo do ano ações com foco a promoção de espaço para democratização, ação-reflexão, sobre 
as manifestações artísticas local e associação com os movimentos sociais. Página 03
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FOLIA DE MOMO

Carnaval Cultural de Cáceres
homenageará Sebastião Gomes

Foto: Assessoria

Reunião do grupo para estratégias da folia de Momo

FEMINICÍDIO
Mulher é assassinada a golpes de faca pelo

amásio,  preso 24 horas depois do crime

 O cruel feminicídio foi registrado em Comodoro na noite de 

quarta-feira, 30,  por volta das 23 horas na Rua Pinhalzinho número 63 W 

no Bairro Novo Vacaria. A vitima foi identificada por Elisabete Pereira da 

Silva, 44 anos de idade, conhecida como “Bete sapateira”. Página 06

Foto: Divulgação

Vitima não resistiu e veio a óbito no local

INVESTIGAÇÃO

Operação Sertão cumpre mandados contra integrantes de
 organização criminosa que praticava crimes na fronteira

Foto: Ilustrativa

Operação Sertão já prendeu nessa semana mais três

FIM DA GREVE

Em assembleia servidores 
da Unemat decidem pelo 
encerramento da greve
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 2ª Taça Cidade de AF u t e b o l  A m a d o r  
prossegue neste sábado 

(02) com mais dois jogos no 
Estádio Geraldão. No domingo 
jogam pela 1ª Taça Cidade de 

Futebol Feminino as equipes 
Princesinhas e  União com 
jogo marcado para as 16h 30; 
em seguida as 17h 30 se 
enfrentam UPA e Raio de Luz.
 N e s t e  s á b a d o ,  

MEC/Santa Cruz e Guanabara 
E. Clube abrem a rodada no 
Geraldão às 16 h, pela 2ª Taça 
Cidade. O próximo jogo as 17h 
45, Brava Net F.C e Ótica 
Júnior se enfrentam. A 
competição é uma promoção 
da Secretaria Municipal de 
Esportes com apoio da  
Prefeitura de Cáceres.
Resultado da Rodada da 
semana passada 26 de 
janeiro - sábado - 2ª Taça 
Cidade de Futebol Amador
Parque São Sebastião 00 x  04 
Guanabara Esporte Clube 
W.R. Esporte Clube04 x 02 
Juventus Futebol Clube
27 de janeiro - domingo - 1º 
Taça Cidade de Cáceres de 
F u t e b o l  F e m i n i n o
Santo Antonio 03 x 00 
Fênix/Salto do Céu; Rosas de 
Aço 05 x 00 Princesinhas

quarta rodada será disputado no 
estádio Gigante do Norte, em 
Sinop. 
 Havia expectativa que o 
Juara pudesse estrear em casa. 
Segundo o comunicado emitido 
pela entidade, mais uma vez a 
diretoria do Juara, que é 
mandante da partida, não 
apresentou os laudos técnicos 
do estádio Danilo Pagot.
 A partida entre Juara e 
Dom Bosco está marcada para o 
dia 10 de fevereiro, às 17h. Na 
segunda rodada, a equipe 
também teve que jogar no 
“Gigantão” por não apresentar 
os documentos. 
 O time acabou derrotado 
por 2 a 1. Ainda na primeira 
rodada, por não conseguir 
regularizar os jogadores, perdeu 
por W.O. para o Sinop.

 técnico do Juara, OOdilon Junior, tem mais 
três reforços para 

disputar a terceira rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, neste 
sábado, contra o Luverdense, no 
Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde. 
 O clube teve Luiz Felipe 
Rosa, de 18 anos, Gleicer 
Gilbertino da Silva, de 23 anos e 
Vinícius da Conceição Pinto, de 
31 anos, regularizados no 
Boletim Informativo Diário da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e já estão prontos 
para reforçar a equipe do 
Nortão.
 Por outro lado, ontem a 
Federação Mato-grossense de 
Futebol confirmou que o jogo 
entre Juara e Dom Bosco, pela 

NA LANTERNA

Juara regulariza mais três reforços para
 seguir no Campeonato Mato-grossense

Só Notícias

Juara disputa a terceira rodada contra o Luverdense

BOLA ROLA

Taça Cidade tem mais quatro
 jogos neste final de semana

Da Redação

Foto: Divulgação

Quatro jogos marcam mais uma rodada da Taça Cidade

Foto: Assessoria

O time de Juara ainda na primeira rodada, por não conseguir regularizar os jogadores, perdeu por W.O. para o Sinop
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 cruel feminicídio foi Oregistrado em Comodoro na 
noite de quarta-feira, 30,  

por volta das 23 horas na Rua 
Pinhalzinho número 63 W no Bairro 
Novo Vacaria. De acordo com 
informações, o desentendimento 
entre o casal iniciou no quarto da 
vitima, onde a mesma foi golpeada e 
tentou fugir para o Bar que fica 
anexo, em busca de socorro, em 
virtude da gravidade dos ferimentos 

a vitima não resistiu e veio a óbito na 
p o r t a  d o  e s t a b e l e c i m e n t o  
denominado Bar América.
 A vitima foi identificada por 
Elisabete Pereira da Silva, 44 anos 
de idade, conhecida como “Bete 
sapateira”, segundo informações nos 
últimos anos ela estava tocando esse 
Bar em Comodoro, conta populares 
que ela estava se relacionando com o 
suspeito do crime há algum tempo e 
que já havia se desentendido com o 

m e s m o  o u t r a s  v e z e s .
 A Politec chegou no local 
por volta de 1h 15 da madrugada de 
quinta-feira,31, para realizar o 
trabalho pericial, o corpo foi 
liberado e posteriormente removido 
pelos agentes funerários. Foi 
constatado que a vítima foi golpeada 
por 05 vezes, um golpe na boca, um 
em cada ombro,um na altura de 
peito, o último golpe e o mais fatal 
a t i n g i u  o  p e s c o ç o .

  Após o cometimento do 
crime o suspeito identificado como 
Paulo Sérgio Batista da Silva, 
foragiu-se do local, sendo preso após 
24 horas  pelos policiais militares da 
2ª Companhia de Comodoro. O  
flagrante foi caracterizado porque os 
policiais ainda estavam na diligência 
da ocorrência quando foram 

informados anonimamente da 
localização do suspeito.
 O  s u s p e i t o  o f e r e c e u  
resistência no momento da prisão e 
precisou ser imobilizado com a 
utilização de balas de borracha e 
algemas. De acordo com os policiais 
e l e  ap resen tava  fe r imen tos  
provocados durante a fuga. 

pós o anúncio do chefe do AExecutivo de que pretende 
e x o n e r a r  S e c r e t á r i o s  

Municipais, visando a redução dos 
custos com a folha de pagamentos, 
um levantamento realizado pelo 
Mirassol Urgente mostra que, 
incluindo os Secretários Municipais, 
ao todo dezenove pessoas atuam na 
Prefeitura Municipal em cargos 
comissionados.
 Estes cargos são de livre 
nomeação do prefeito, o que 
significa que as pessoas que os 
ocupam foram nomeadas sem a 
realização de concurso público.
 As informações foram 
obtidas através do cruzamento dos 
dados da Folha de Pagamentos 
referentes ao mês de Dezembro de 
2018 e a lista de funcionários 
comissionados, atualizada pela 
última vez em Novembro de 2018.
 Segundo estes relatórios, o 
custo mensal com salário de 
comissionados, em Dezembro de 
2018, foi de R$ 91.147,81 (noventa e 
um mil, cento e quarenta e sete reais 
e oitenta e um centavos) o que, no 
ano, atinge o valor total de R$ 

1.093.773,72 (um milhão, noventa e 
três mil, setecentos e setenta e três 
reais e setenta e dois centavos).
 Estes valores dizem respeito 
às quantias que efetivamente saem 
dos cofres públicos e não incluem os 
impostos e outros descontos legais 
realizados em folha, de modo que 
não refletem o valor líquido recebido 
por cada comissionado. 
 Os salários individuais 
variam entre o mínimo de R$ 
1.816,73 (um mil, oitocentos e 
dezesseis reais e setenta e três 
centavos), destinado ao cargo de 
Assessor de Gestão I e R$ 7.887,00 
(sete mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais) destinados aos cargos de 
Secretário e Chefe de Gabinete.
 Os cortes anunciados pelo 
Prefeito Municipal no secretariado 
representam, até o momento, uma 
economia anual de cerca de R$ 
283.932,00 (duzentos e oitenta e três 
mil, novecentos e trinta e dois reais).
 Até o fechamento desta 
r e p o r t a g e m ,  n ã o  h a v i a m  
informações sobre a intenção de se 
realizar novos cortes, visando o 
reequilíbrio das contas públicas.

FEMINICÍDIO

Preso em Comodoro homem que 
matou mulher a golpes de faca

O desentendimento entre o casal iniciou no quarto da vitima, onde a mesma foi golpeada

Jornal Diário Online c/ Redação
Foto: Reprodução

Vítima foi morta com 5 facadas

REDUÇÃO DE CUSTOS

Prefeitura de Mirassol D'Oeste vai
demitir secretários e comissionados
Mirassol Urgente

Os cortes anunciados representam uma economia anual de 283 mil

Foto: Arquivo
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carnavais na década de 90.
“Fiquei muito feliz que nosso 
Carnaval fará homenagem ao 
Sebastião. Sem dúvida ele é a melhor 
representação de um carnaval 
glamoroso, animado e festivo", 
pontua a radialista.
 Para ajudar no custeio do 
evento, os participantes da Feira 
Cultural estão realizando um festival 
de pizza que se realizará no dia 16 de 
fevereiro. O cartão está sendo 
comercializado a R$ 15 reais.
 O evento é uma realização 
da Feira Cultural e Gastronômica da 
Cavalhada com a Associação Cururu 
Pantaneiro e a Prefeitura Municipal 
de Cáceres através da Secretaria de 
Turismo.
 A Produção do evento é feita 
pela Agência 27 e Franco Valério e 
tem o apoio da Só Dança Academia, 
o artista Hélio San, os artistas 
plásticos Carlos Viana e Bosquê. 
(Fonte: )Tooni Te Conta

ebastião Gomes será o grande Shomenageado da primeira 
edição do Carnaval Cultural 

Paz & Amor 2019 em Cáceres. A 
reunião que escolheu o nome do 
carnavalesco aconteceu na quinta-
feira (24) na casa da professora de 
Dança Elisabete Dutra, uma das 
organizadoras do evento. 
 Sebastião, nasceu na cidade 
de Rondonópolis e aos 13 treze anos 
se mudou para Cáceres. Professor, 
sindicalista, filiado ao antigo 
PMDB, chegou a ser suplente de 
vereador na cidade. Gomes foi um 
dos fundadores da Escola de Samba 
Unidos da Ponte Branca.
 O Carnaval Cultural de 
Cáceres 2019 será realizado sem 
recurso público na Praça da 
Cavalhada em Cáceres, e é uma 
iniciativa de um grupo de cacerenses 

que se reuniram a fim de celebrar 
uma das festas mais populares do 
país, que há pelo menos 243 anos 
encanta a todos.
 A ideia é se fazer um 
Carnaval à moda antiga, com muitas 
marchinhas de Carnaval, ritmos que 
marcaram a folia nacional, blocos 
com pessoas fantasiadas, barracas de 
comidas típicas e exposições de 
art istas plásticos.  O evento 
confirmou a participação do 
tradicional Bloco das Pacupevas. 
Com previsão de começo as 17 
horas, as festividades se estenderão 
até meia noite de todos os dias de 
Carnaval.
 Para a radialista Meire 
Maciel, a homenagem In Memorian 
para Sebastião Gomes foi muito 
acertada e trará toda a alegria e brilho 
que o carnavalesco trazia para os 

O Movimento Figueira Cultural 
desenvolve atividades em âmbito 
artístico-cultural há mais de 08 anos, 
sem fins lucrativos. O grupo é 
c o m p o s t o  p o r  p r o f e s s o r e s  
universitários, estudantes de 
graduação e professores da rede 
estadual de educação. Dentre as 
ações do grupo, destacam-se as de 
viés assistencialistas a outros 
segmentos sociais (visitas ao lar dos 
idosos, arrecadação de material para 
doação e ajuda a população em risco 
social), promoção de eventos que 
protagonizam produções e exibições 
culturais da região (exposição de 
artes plásticas e cênicas, cines-
debates, música e poesia), além de 
projetos de atenção a população 
acadêmica e comunidade geral.
 “Somos um cole t ivo .  
Lutamos para tornar a cultura 
acessível à sociedade local, bem 
como buscamos a valorização dos 
artistas locais. Cultura é direito. Um 
processo social fundamental, uma 
necessidade humana básica,  
decorrente das produções artísticas 
ao longo da história. É intrínseca a 
toda organização social”, afirmou 

do ano ações com foco a promoção 
de espaço para democratização, 
a ç ã o - r e f l e x ã o ,  s o b r e  a s  
manifestações artísticas local e 
associação com os movimentos 
s o c i a i s ,  b e m  c o m o ,  a  
valorização/problematização do que 
se tem pensando e produzido na 
cultura regional.
 Integram as atividades: 

Iasmin Carolina Bispo Cunha, 
Advogada e integrante do Grupo. 
 A realização do varal 
solidário, bem como roda de violão 
será acontece hoje (02), iniciando as 
atividades as 18 horas, contando 
com a parceria de artistas da região e 
comunidade cacerense.  O evento 
inicia a agenda de atividades do 
MFC para 2019, realizando ao longo 

E n f e r m a g e m ) ;  C a i o  Va l e j o  
(Acadêmico do Curso de Letras); 
Gessica Pereira (Acadêmica do 
Curso de Letras); Brenda Caroline 
( A c a d ê m i c a  d o  c u r s o  d e  
Computação); Adrielson Oliveira 
(Professor no Curso de Educação 
física – UNEMAT); Mikael 
Monteiro (Acadêmico do curso de 
Matemática) e Pedro Marmo 
(Acadêmico do curso de História).
 O Movimento Figueira 
Cultural dispõe de redes sociais, 
constituindo espaço cotidiano de 
trocas interpessoais, visando 
interação, a divulgação de ações 
próprias, a publicação de textos e de 
eventos proporcionadas pelo 
coletivo, podendo ser acessado pelo 
endereço: Página no Facebook: 
https://www.facebook.com/movimento
f i g u e i r a /  o u  p e l o  e - m a i l :  
movimentofigueiracultura@gmail.com
.

Arrecadação de alimentos não 
perecíveis com designação aos 
servidores terceirizados e estudantes 
que não recebem a mais de três 
meses os proventos do Estado. 
Construção de Varal Solidário e 
arrecadação de roupas e livros. Roda 
de violãoe arrecadação de materiais 
escolares aos estudantes carentes 
m a t r i c u l a d o s  n a  r e d e  
municipal/estadual de Educação.
 O grupo atualmente é 
composto pelos integrantes: Camila 
Abreu (Acadêmica do curso de 
Matemática); Iasmin Carolina Bispo 
Cunha (Advogada); Júlia Suellen de 
Jesus (Professora na Rede Estadual); 
Luiz Felipe Rodrigues da Silva 
(Acadêmico do curso de Letras); 
Paulo Mateus de Moraes (Professor 
no Curso de Educação física – 
UNEMAT); Wellison Rodrigo Alves 
Fernandes (Acadêmicos do curso de 

atividades, mantendo o estado de 
greve permanente, aguardando 
mobilização conjunta das demais 
categorias.
 Cinquenta e um por cento 
dos presentes votaram pela 
suspensão da greve, contra 33% pela 
manutenção, a abstenção foi de 8% e 
aproximadamente 7% de servidores 
compareceram a assembleia e não 
votaram
 O Sintesmat oficializou a 
gestão da Unemat acerca do 
resultado da Assembleia, no início 
da tarde de quarta-feira. Na quinta-
feira (31) os servidores retornaram 
ao trabalho.

m assembleia realizada no Ein íc io  da  semana,  os  
profissionais técnicos da 

Universidade de Mato Grosso 
decidiram encerrar a greve iniciada 
na sexta-feira dia 25. 
 A greve se deu contra o 
a t e s o  n o s  s a l á r i o s  e  o  
descumprimento por parte do 
governo do acordo para o pagamento 
parcelado da Revisão Geral Anual – 
RGA.
 Na Assembleia foi avaliada 
a situação do movimento, e ao final 
os servidores foram questionados 
acerca da manutenção da greve, ou 
sua suspensão, com retorno as 

AGENDA 2019

Movimento Figueira Cultural  realiza hoje
Varal Solidário e Roda de Violão em Cáceres

Somos um coletivo. Lutamos para tornar a cultura acessível à sociedade local

Assessoria
Foto: Assessoria

Grupo Movimento Figueira Cultural

FOLIA DE MOMO

Carnaval Cultural de Cáceres
homenageará Sebastião Gomes
Assessoria

Foto: Assessoria/Arquivo

Foto: Homenageado Sebastião Gomes (In Memorian)

FIM DA GREVE

Servidores da Unemat em assembleia
decidem pelo encerramento da greve

Da Redação

Resultado da Assembleia

Foto: Arquivo
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prenderam Sidney França da Silva, 
29 anos, em flagrante, no momento 
em que ele tentava arrombar a porta 
da casa da advogada, em posse de 
uma arma de fogo. “Graças a uma 
ágil  atuação do Núcleo de 

assaltar a residência de uma 
advogada na cidade. Em maio de 
2018, cinco suspeitos tentaram 
roubar a caminhonete da vítima, 
p o r é m ,  o s  p o l i c i a i s  c i v i s  
conseguiram evitar o roubo e 

ais três integrantes da Morganização criminosa 
que vinha praticando 

crimes de roubos à residência e de 
veículos em São José dos Quatro 
Marcos e outras localidades tiveram 
mandados de prisão cumpridos pela  
Polícia Judiciária Civil,  na 
Operação “Sertão”, em decorrência 
de investigações iniciadas há 8 
meses. 
 J á  s ã o  m a i s  d e  1 2  
criminosos presos ao longo da 
operação. Nesta semana, nos dias 
25, 28 e 29 de janeiro, os suspeitos 
Walmir Costa de Barros, 32 anos, 
Cleiton Barbosa da Silva, 29 anos, e 
Silvania Maria Alves, de 36 anos, 
tiveram mandados de prisão 
preventiva cumpridos, sendo dois 
em Cáceres (Silvania e Walmir) e 
um em Pontes e Lacerda (Cleiton).
 As investigações foram 
iniciadas há cerca de oito meses, 
quando os suspeitos tentaram 

bairros para que venham conhecer o 
Projetos”, destaca, salientando que a 
Regularização Fundiária que 
pretende realizar deverá ser um dos 
g r a n d e s  l e g a d o s  d e  s u a  
admin i s t r ação ,  que  p ro j e t a  
regularizar a situação documental 
dos imóveis de 5 mil famílias, num 
espaço de até 18 meses.
 Durante a reunião,  o 
cartorário Juliano Alves Machado 
afirmou que, além das propriedades 
q u e  n ã o  p o s s u e m  n e n h u m  
documento legal, 30% dos imóveis 
já documentados estão com algum 
problema pendente. “Antes, nunca 
houve vontade política de fazer a 
regularização fundiária porque dá 
muito trabalho”, completou.
 Para a secretária municipal 
de Planejamento, Nelci Longhi, o 
t r a b a l h o  q u e  e s t á  s e n d o  
desenvolvido nesse projeto é um 
trabalho histórico. “Estamos 
trabalhando no Projeto há mais de 
seis meses. A Unemat é uma grande 
parceira, não só neste projeto, mas 
também em tantos outros, como no 
Plano Diretor. Juntos, pretendemos 
beneficiar milhares de famílias que 
esperam há muitos anos pela 
regularização da documentação de 
suas casas. Vamos realizar muitos 
sonhos com esse trabalho”, afirmou 
a secretária.
 Um técnico da Unemat fez 
um demonstrativo em telão de como 
está a organização do Projeto. Foi o 
coordenador do Núcleo de Redes 
I n t e l i g e n t e s  d e  S i s t e m a s  
Computacionais da Universidade, 
Robson Gomes de Melo, professor 
doutor de Ciências da Computação 
na Universidade. Ele disse serão 
várias frentes de atuação na prática 

própria do cidadão. Atualmente, 20 
mil propriedades ainda permanecem 
com o chamado “contrato de 
g a v e t a ” ,  s e m  o  d e v i d o  
reconhecimento legal.
 O prefeito Francis Maris 
Cruz afirmou que tem pressa no 
processo que pretende regularizar 
imóveis na cidade. “Esse é um 
grande sonho que há muito tempo a 
gente vem tentando realizar através 
de um projeto de parceria com a 
Unemat. Será com um custo alto, 
mas é um projeto social muito 
importante que vai titularizar 
propriedades. Com isso, o cidadão 
poderá conseguir financiamentos 
para a construção da casa própria ou 
ampliar a que já possui”, observa 
Francis.
 Outro ponto importante que 
o prefeito Francis chama a atenção é 
para um chamado aos interessados. 
“Queremos reunir os presidentes de 

Na manhã desta quinta-feira (31), o 
prefeito Francis Maris Cruz reuniu 
diversos parceiros do processo de 
Regularização Fundiária de imóveis 
na cidade, que já se encontra em 
andamento, num convênio com a 
Universidade do Estado, Unemat, 
que se iniciou a cerca de 6 meses. Foi 
o primeiro encontro que reuniu os 
parceiros, além da equipe de 
elaboração do Projeto.
 Participaram a promotora 
Liane Amélia Chaves, o presidente 
da Câmara, Rubens Macedo, 
membros da Unemat e Prefeitura e 
d e  v á r i a s  i n s t i t u i ç õ e s  
governamentais e empresariais, 
representantes de cartórios e de 
outros segmentos sociais.
 O motivo da reunião foi o de 
demonstrar os objetivos do Projeto e 
o que já foi feito até agora para a 
regularização dos imóveis na cidade 
de Cáceres, principalmente da casa 

Hilux e um Jeep Compass, ocorrido 
na cidade de Tangará da Serra, com 
a prisão de parte dos integrantes que 
atuavam naquela região. Durante as 
investigações, ficou comprovado 
que os suspeitos faziam parte de 
uma organização criminosa, cujos 
mentores estavam presos na Cadeia 
Pública de Cáceres.
 “É importante ressaltar a 
integração das forças policiais, 
Polícia Civil e Militar, além do 
Sistema Prisional, Ministério 
Público e Poder Judiciário local e de 
toda região, para o andamento das 
investigações e resolução dos 
crimes pertinentes à Operação 
Sertão", ressaltou o titular da 
Delegacia de São José dos Quatro 
Marcos,  delegado Henrique 
Trevisan. 
 O inquérito policial dessa 
fase da investigação foi concluído 
n e s t a  s e x t a - f e i r a  ( 0 1 )  e  
encaminhado à Justiça.

Investigações da unidade policial o 
crime foi evitado”, disse o delegado 
Henrique Trevisan.
 A equipe de investigação da 
delegacia continuou os trabalhos e 
conseguiu identificar os demais 
integrantes do roubo, sendo Walmir 
Costa de Barros, 32, o mentor da 
quadrilha. 
 To d o s  o s  s u s p e i t o s  
envolvidos no roubo já haviam sido 
presos em flagrante por vários 
crimes praticados na cidade, em 
decorrência das investigações da 
operação “Sertão”. 
 A investigação resultou 
também na elucidação de crimes 
praticados em outras cidades da 
região, sendo eles, porte ilegal de 
arma de uso permitido e restrito, 
tráfico e associação ao tráfico de 
e n t o r p e c e n t e s ,  r e c e p t a ç ã o ,  
totalizando quatro flagrantes.
 A investigação esclareceu 
ainda o roubo de uma caminhonete 

parceria com os servidores do 
município e do Estado. Robson 
conta ainda que um topógrafo deverá 
ser contratado pelo Projeto.
Ainda não está definido o montante 
financeiro que custará o projeto, 
mas, segundo Robson, deve chegar 
na casa de 4 milhões de reais.
 Ao final da reunião, o 
prefeito Francis disse que a 
R e g u l a r i z a ç ã o  F u n d i á r i a  é  
importante para o presente e para o 
futuro. “É um trabalho que se 
estenderá também aos distritos do 
município, por isso, conto com o 
apoio de todas as comunidades, das 
entidades da parceria, cartórios, 
Câmara Municipal e de quem mais 
puder ajudar a resolver um problema 
secular do município de Cáceres”, 
pontuou o prefeito.

do projeto. “Teremos um posto de 
atendimento na Prefeitura, para que 
os interessados possam buscar 
informações e encaminharem 
requerimentos de legalizações de 
seus imóveis”, relata Robson, 
adiantando ainda que toda a 
administração se concentrará na 
Unemat.
 O coordenador também 
informou que o trabalho em campo 
deve ser iniciado a partir do mês de 
setembro próximo e a expectativa é 
de emitir os primeiros títulos de 
propriedade ainda neste ano.
 Na prática, a Unemat irá 
contar com profissionais da 
Universidade e da Prefeitura, como, 
o pessoal de engenharia, arquitetura, 
jurídico, procuradores e de outras 
áreas técnicas e burocráticas, numa 

INVESTIGAÇÃO

Operação Sertão cumpre mandados contra integrantes de 
organização criminosa que praticava crimes na fronteira

Já são mais de 12 criminosos presos ao longo da operação, em decorrência de investigações iniciadas há 8 meses

Assessoria PJC-MT
Foto: Ilustrativa

As investigações foram iniciadas há cerca de oito meses

PROJETO

Regularização de documentos de 5 mil
casas é meta da prefeitura de Cáceres

Assessoria/Clovis de Almeida

Foto: Assessoria

Prefeito tem pressa no processo de regularização dos imóveis na cidade
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mpossado nesta sexta-feira (01) para Ea 56ª legislatura da Câmara dos 
Deputados, o deputado federal Dr. 

Leonardo (Solidariedade) assume o mandato 
com a missão de continuar a luta pela saúde 
pública, segurança na região de fronteira, 
pelo fortalecimento econômico de Mato 
Grosso e combate a corrupção, além de 
acompanhar de perto as discussões sobre as 
reformas estruturantes para o país. O 
parlamentar chega ao Congresso Nacional 
com o anúncio da inclusão da Reforma da 
Previdência na pauta do Legislativo ainda 
neste semestre.  “Não permitiremos 
retrocessos. Estamos ao lado do cidadão, do 
trabalhador que não pode perder direitos e 
garantias. Antes mesmo da posse, já nos 
reunimos com os demais parlamentares do 
Solidariedade para articular ações, realizar 
encontros, debates, assembleias em defesa 
da preservação dos nossos direitos 
duramente conquistados. Estamos atentos e 
atuaremos fortemente neste tema”, disse o 
deputado que deve focar nos projetos que 
afetam pelo menos quatro áreas de 
administração pública do Brasil: Saúde, 
Previdência Social, Assistência Social e 
Qualidade de Vida.
 Dr. Leonardo faz parte da maior 
r e n o v a ç ã o  à  C â m a r a  d e s d e  a  
democratização: 47,37%, segundo cálculo 

da Secretaria-Geral da Mesa (SGM). Em 
números proporcionais, é a maior renovação 
desde a eleição da Assembleia Constituinte, 
em 1986. “Neste novo mandato, temos a 
missão de desenvolver projetos, apoiar 
iniciativas e fomentar debates que resultem 
em políticas públicas que vão melhorar a 
vida dos mato-grossenses e brasileiros. 
Também vamos fiscalizar a atuação do Poder 
Executivo, combatendo a corrupção e 
trabalhando por um Estado mais eficiente e 
transparente”, explicou. Na dimensão 
econômica, Dr. Leonardo adianta que vai 
lutar pela melhor compensação ao Estado 
pelas desonerações das exportações. Para 
ele, Mato Grosso precisa ser tratado à altura 
da ajuda que dá ao Brasil.
 Na saúde pública, Leonardo que é 
médico por formação quer participar de 
todas as comissões que debatam o tema. 
“Também vamos cobrar mais investimentos 
para Mato Grosso. O novo Pronto-Socorro 
da Capital e nossos hospitais regionais 
precisam de uma ajuda para que o cidadão 
possa ser atendido com dignidade. Estarei ao 
lado dos prefeitos em Brasília lutando por 
novos investimentos”, afirmou o deputado 
federal, que esteve nesta quinta-feira (31.01) 
no Ministério da Saúde em busca de recursos 
para os hospitais filantrópicos, entre eles, a 
Santa Casa de Cuiabá. 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

servidores públicos e estamos aqui para 
servi-los, essa é a nossa missão". A 
promotora de Justiça reforçou, também, o 
diferencial do Ministério Público do Estado 
de Mato Groso que, diferente da maioria dos 
estados, possui sedes próprias no interior.  O 
procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, 
destacou que ser promotor de Justiça é 
procurar construir um mundo melhor e 
entender que "sozinho não vamos construir 
este mundo melhor. Precisamos da parceria 
dos poderes constituídos, da sociedade. Para 
ser promotor de Justiça tem que se envolver, 
tem que gostar de gente, ver a nobreza do que 
é ser servidor público. Nós só existimos para 
servir as pessoas. Temos que atender a todos 
como gostamos de ser atendidos. Não tem 
segredo. Atendam bem quem está nos 
procurando, porque quem nos procura está 

precisando de nossa ajuda", afirmou.
 Para o corregedor-geral do 
Ministério Público, Flávio Fachone, a 
reforma da promotoria deve ser comemorada 
pela comunidade, por todas as instituições 
que ajudam, de uma maneira ou de outra, na 
construção de uma sociedade melhor. "Na 
medida em que esses órgãos falham, nós 
temos problemas. Quando nós não 
conseguimos resolver os problemas em casa, 
com as autoridades municipais, executivo, 
legislativo, com os conselhos tutelares, 
creches, com educação, religião, fatalmente 
vai sobrar o direito penal no final, é o fim da 
linha.  É por isso que temos que atuar, que 
trabalhar em comunidade, essa é a finalidade 
desta casa, estar aqui à disposição, não só da 
atividade do MP, mas de todos os senhores", 
finalizou.

 om 300 metros de área construída a CPromotoria de Justiça de Araputanga 
passou por uma ampla reforma. A 

inauguração aconteceu nesta terça-feira. O 
piso de todo o prédio foi substituído, as 
paredes internas e externas receberam 
pintura nova e, os muros que cercam a 
instituição, foram elevados para melhorar a 
segurança. Além disso, foi implementada 
infraestrutura para rede de sonorização do 
auditório, para que assim possa ser melhor 
utilizado pela comunidade em geral. As 
benfeitorias vão contribuir para um melhor 
atendimento da população.
 A promotora e a coordenadora das 
Promotorias de Justiça de Araputanga, 
Mariana Batizoco Silva, agradeceu a 
presença de todos os parceiros, que lotaram o 
auditório do MP. "Todas as pessoas que estão 
aqui de alguma forma nos ajudam a escrever 
a história da Promotoria de Justiça de 
Araputanga. Para mim, a reforma deste 
prédio é motivo de muita alegria porque, 
quando as pessoas nos procuram é para 
resolver problemas. 
 Recebemos pessoas aqui que 
enxergam o Ministério Público como a 
última esperança, porque muitas vezes já 
tiveram todos os seus direitos violados, todas 
as portas fechadas e encontram aqui no MP 
essa oportunidade de conseguir uma 
mudança, uma melhoria. Eu tenho certeza 
que esse acolhimento que nós temos que 
fazer enquanto servidores públicos começa 
pela infraestrutura, por um ambiente 
agradável".
 Ela agradeceu os servidores que 
trabalham na Promotoria e reforçou a 
importância de atender bem o cidadão. 
"Quem trabalha comigo sabe que eu gosto 
que todos sejam muito bem atendidos, 
justamente porque as pessoas já chegam aqui 
com dificuldades, sofrendo mazelas. Elas 
precisam ter um atendimento digno, somos 

CÂMARA FEDERAL

Dr. Leonardo promete atuação na Reforma da
Previdência e por mudanças na Lei Kandir

Vamos fiscalizar a atuação do Executivo, combatendo a corrupção  e trabalhando por um Estado mais eficiente e transparente

Assessoria

Dr. Leonardo e bancada do Solidariedade

Foto: Assessoria 

Prédio da Promotoria de Justiça de
Araputanga recebe reforma completa

AMPLA REFORMA

Foto: Assessoria

Obra foi inaugurada na terça-feira

Assessoria

BRANCAS

Para a pintura de meios fios e faixas de estacionamentos 
que estão constantemente sendo executados pela 
Prefeitura de Cáceres, através da secretaria de obras. 
Trabalho esse de estrema importância para a manutenção 
dos sinais de trânsito nas vias públicas facilitando a 
trafegabilidade de motoristas e pedestres. 

PRETAS

Para os desocupados de plantão que continuam com a 
prática de passar trotes aos telefones de emergência da 
segurança pública. Em 2018, o Ciosp (Centro Integrado 
de Operações de Segurança Pública) registrou 1.013.840 
chamados, destes 94.273 mil contatos foram trotes, 
resultando em um percentual de 9% do total das 
chamadas. Os trotes realizados por crianças somaram 
pouco mais de 62 mil. Já os adultos foram responsáveis 
por mais de 32 mil das ocorrências falsas. Só pra lembrar 
o trote aos serviços de emergência é um crime previsto no 
Código Penal. Quando identificado, o autor é 
enquadrado no artigo nº 340 por falsa comunicação de 
crime ou de contravenção, cuja pena é detenção de um a 
seis meses ou multa.

BRANCAS

Para a agencia SENAI/MT de Cáceres que sempre 
disponibiliza ótimas opções para quem quer se 
profissionalizar.  Com mais de 20 anos exercendo a 
missão de formar profissionais para a indústria do estado 
e estimular sua competitividade, o Senai/Cáceres está 
com cursos para Confeiteiro (160h), Eletrotécnica 
(1.300h) e Operador de Computador (160h), todos com 
grande demanda de mercado, tanto para trabalho com 
carteira, como autônomo.

PRETAS

Mais uma vez para os usuários do trânsito em nossa 
cidade, desta feita, os indisciplinados ciclistas, como se 
não bastasse costurar o leito carroçável, entrando pela 
contramão e outras barbáries,  deixam suas magrelas 
sobre a calçada, obstruindo a livre passagem dos 
pedestres. A fiscalização municipal deveria guinchar as 
bicicletas e cobrar multa para a liberação. 

X
DA REPORTAGEM

Com a medida da paciência tratemos os 
nossos e desse mesmo modo seremos 
tratados

“Prestai atenção no que ouvis: com a 
mesma medida com que medirdes, 
também vós sereis medidos; e vos será 
dado ainda mais”(Marcos 4,24).

 O acréscimo da nossa medida será 
um pouco maior do que a medida 
convencional que nós temos para medir os 
outros. Porque nós recebemos muito; 
recebemos a graça, o Evangelho e as 
advertências de Deus.

 E, se a nossa medida for a 
misericórdia, com ela seremos medidos; 
se for a bondade, ou seja, a forma como 
olhamos, tratamos e julgamos o outro, 
assim, também, seremos julgados.

 Porém, se a nossa medida for a 
dureza e, muitas vezes, até a maldade, 
Deus não nos julgará pela maldade, pois, 
ela nos julgará por si mesma. Em Deus 
não subsiste o mal, mas esse por si mesmo 
nos destrói. Por isso, tenhamos a boa 
medida, isto é, a medida de Deus.

 Deixemos que a luz de Deus 
i lumine o  nosso coração,  para  
percebermos as coisas que estão 
escondidas dentro de nós mesmos, 
aquelas que precisam de mais luz.

Existem, muitas vezes, tendências, 
comportamentos, formas de lidar com o 
outro que nós não prestamos a atenção. 
Deus é muito paciente conosco, e nós não 
sabemos ser pacientes uns com os outros. 
Nós não estamos percebendo o quanto a 
impaciência tem nos corroído, destruído 
os nossos relacionamentos mais 
próximos. Até a nossa convivência 
familiar e a convivência em casa vão se 
ruindo por falta da paciência, do amor e da 
misericórdia.

 Sabemos que nos amamos uns aos 
outros, sabemos que dentro de uma casa 
os membros se amam. Porém, esse amor 
vai se ruindo, quando deixamos que a 
impaciência tome conta das atitudes.

 A luz de Deus quer iluminar o que 
tem causado tamanha impaciência e 
tamanha falta de misericórdia dentro de 
nós. Basta ver que, muitas vezes, sabemos 
ser bons e pacientes com as pessoas de 
fora, mas não conseguimos ser pacientes 
com os de dentro da nossa casa. Isso é 
sinal de que tem uma “lâmpada” que está 
apagada dentro do nosso coração. A 
Palavra de Deus quer acendê-la para que, 
com a medida da paciência, tratemos os 
nossos, então, desse mesmo modo 
seremos tratados.

Deus abençoe você!     

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova
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 Quando a injustiça ameaça a 
vida das pessoas, o cidadão consciente 
deve se posicionar. Diversos líderes 
assim o fizeram durante a História 
recente. Portanto, na porta de entrada 
dos 300 anos de Cuiabá, precisamos 
depurar e corrigir os rumos da política 
na cidade e no Estado. 
 Os erros e corrupção com 
dinheiro público em Mato Grosso 
fizeram os servidores amargarem 
agora o calote em sua remuneração de 
novembro, dezembro e o 13º salário, 
além do “Pacotão de Projetos”,  
aprovados na Assembleia Legislativa 
semana passada, dentre eles, o mais 
danoso visa “congelar” por 2 anos a 
RGA. 
 E ,  como se  fosse  para  
desdenhar do funcionalismo público, o 
governo Mauro Mendes e seu DEM 
resolveram aliviar a vida dos barões do 
agronegócio e, não taxá-los, sem entrar 
no mérito dos incentivos fiscais que é 
outra caixa preta! Isso só aumenta mais 
a desigualdade social e a concentração 
de renda nas mãos dos abastados.
 Ao atrasar salário, Mauro 
Mendes e Pedro Taques deixaram os 
servidores na miséria, sem condições 
mínimas de sobrevivência, como 
comer e honrar compromissos simples 
do cotidiano. Essa gritaria pública de 
que não tem dinheiro não convence 
mais ninguém! 
 Vejam bem (e)leitores! O 
Mauro e o Pedro Taques só se igualam, 
não têm nada diferente nas malvadezas 
que fazem. Tanto é verdade que, após 
ser eleito e alegando caos financeiro, 
Mauro manteve o mesmo Secretário de 
Fazenda e mesma base parlamentar, 
inclusive o líder desta.
 Dados do próprio Governo 
mostram que a Receita Corrente 
Líquida (dinheiro que realmente fica 
no caixa do Executivo) era de R$ 6,431 
bilhões em 2007.  Passou para R$ 
9,424 bilhões em 2010; depois a 
Receita Corrente Líquida foi a R$ 
13,916 bilhões no escandaloso 
exercício de 2014. 
 E, finalmente, no exercício 
financeiro de 2017, a Receita Corrente 
atingiu R$ 19,665 bilhões. Em 10 anos, 
a receita pública triplicou, a corrupção 
se institucionalizou e a população foi 
quem mais sofreu os efeitos da má 
gestão. 
 Ademais, na quinta-feira 
passada (24/1), o governador falou de 
forma antagonista com a Globonews 
sobre o não enquadramento de Mato 
Grosso no programa de recuperação 
fiscal. 

 Ou seja, onde está mesmo esse 
caos financeiro criado neste Estado da 
Federação?
O fato não é falta dinheiro público. E 
sim de compromisso dos últimos 4 
governantes de Mato Grosso. Para 
dizer o mínimo.  
 Sem uma reação popular forte 
que exige os novos tempos, e sem 
salários, ficaremos sem saúde digna, 
pessoas esbulhadas da segurança 
pública mínima. 
 E  sem pe r spec t ivas  de  
educação que propicie progressão 
social pelo conhecimento e bem-estar 
de famílias e jovens sem esperança.
Hora de reagir!
 Temos que vigiar e cobrar para 
que autoridades públicas não se 
esqueçam que foram eleitas para 
recolher, guardar e teriam o dever de 
aplicar de modo correto o dinheiro 
pago com os impostos, investimento 
de empresários, e, principalmente, 
com o suor honesto do trabalhador. 
 Enfim, eleitores, cidadãos e 
contribuintes, não podemos só criticar 
os desmandos, desvios e corrupção que 
lemos e é noticiada todos os dias.
 Temos que reagir, buscar 
soluções para estancar a contumaz 
mania de certos políticos em “meter a 
mão” no bolso das pessoas, guardar 
dinheiro no paletó, roubar verba da 
comida, da casa, da dignidade não só 
de servidores públicos. Mas, de todos 
nós que trabalhamos honestamente e 
sabemos o valor da Vida.  
 Contudo, para não ficarmos 
somente no articulismo científico, 
seria salutar apresentar um projeto de 
lei de iniciativa popular encabeçado 
pelos servidores públicos, com a 
participação da sociedade a respeito da 
criação e implantação de um 
IMPOSTÔMETRO, cujos dados 
estariam interligados, diretamente, 
com a SEFAZ, devendo ser instalado 
nesta Capital em local visível a ser 
definido pela iniciativa popular. 
 Mais, o Estado precisa ter uma 
política perene salarial e de carreiras 
amplamente discutida com a sociedade 
e com os servidores públicos, 
evitando-se assim o caos e o 
estelionato que materializaram neste 
janeiro/2019, afetando famílias e o 
próprio comércio da capital e de todo o 
Mato Grosso. Isso sim seria um 
compromisso sério!
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Artigo

Poderosos roubam dos servidores

Seremos medidos da mesma forma 
com que medirmos os outros
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A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de aumento de 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e  
n e c e s s i d a d e  d e  
compromet imento  com 

projetos profissionais. Você estará mais 
fechado e voltado para as atividades 
profissionais, que se tornam mais intensas. 
Não se deixe levar pelo mau humor.

Esotérico

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia em que o pessimismo 
pode tomar conta de você, 
que estará mais fechado e 

voltado para a solução de problemas. Sua fé 
pode estar abalada e não conseguir 
enxergar saída para suas dificuldades. 
Medite.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de interiorização e 
necessidade de solitude. O 
momento pode envolver 

excesso de realismo que pode levar ao 
pessimismo, especialmente relacionado a 
uma sociedade financeira. Procure 
organizar suas finanças.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia em que você estará 
mais sério e introspectivo, 

distante da vida social e, possivelmente 
enfrentando problemas e dificuldades em 
um re l ac ionamen to ,  pes soa l  ou  
profissional. Procure ser o mais racional 
que puder.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de enfrentamento de 
problemas e dificuldades, 
especialmente no trabalho. 

Um projeto já iniciado pode começar a 
apresentar problemas. Não deixe que o 
estresse deste dia afete sua saúde 
nocivamente.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de interiorização e 
necessidade de distanciar-se 
da vida social e aprofundar-

se em suas emoções e sentimentos, que 
passam por um momento de certo 
desequilíbrio. Procure meditar e cuidar de 
si mesmo.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de interiorização e 
dificuldades em sua vida 
doméstica e/ou em um 

relacionamento em família. O momento 
pode estar relacionado com uma mudança 
de casa, que mexe profundamente com 
suas emoções.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
u m  d i a  d e  a c o r d o s  e  
negociações difíceis que 
devem ser, se possível, 

adiadas. A comunicação está mais difícil e 
pode envolver mal entendidos. Se estiver 
envolvido na assinatura de um documento, 
leia minuciosamente o contrato.

A Lua em seu signo, 
caminha na direção de 
S a t u r n o  e  P l u t ã o ,  
indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de silêncio. O momento é 
bom para a reflexão e mudanças em 
questões que incomodam, tanto 
emocionais, quanto na vida prática. 
Procure distanciar-se de pessoas tóxicas.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de enfrentamento de 
dificuldades com uma 
equipe de trabalho. Você 

estará mais fechado e voltado para a 
solução de problemas em projetos e 
contratos. Um amigo pode estar em 
apuros e buscar de sua ajuda.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia em que sua energia 
vital pode estar mais baixa e 
seu humor, péssimo. O 

momento pode envolver problemas em 
um romance ou no relacionamento com 
um filho. Procure manter a calma, pois 
essa energia diminui progressivamente.

A Lua em Capricórnio, 
caminha na direção de 
Saturno e Plutão, indicando 
um dia de problemas e 
dificuldades financeiras. 

Pode haver atrasos em pagamentos e 
dificuldades na negociação de projetos e 
con t r a to s  que  envo lvam seus  
rendimentos. Não é hora de novos 
investimentos.

By Rosane Michels

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

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

Grande beijo ao cabeleireiro das tops 
de Cáceres, José Carlos Pacheco, que 
além de ser um profissional nota 1000 é 
de um carisma incrível. Bom fim de 
semana!!!

Destaque de hoje a Casa Marquesa, 
onde a sofisticação e o bom gosto 
andam juntos. Uma loja idealizada 
para agradar todos os gostos, dos mais 
requintados ao mais rústico, com 
novidades e  preços irresistíveis. Vale 
conferir...

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

Em destaque a linda Giovana Antunes, 
que esbanja charme e elegância por 
onde passa.  Também com tanta 
simpatia e carisma não poderia ser 
diferente. Grande beijo. 

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

Sempre inovando e oferecendo o que tem de melhor em lanches 
nossa amiga Ivone Castella, que trabalha há muitos anos na 
Praça Duque de Caxias e agora atendendo também com Disk 
entrega. O que já era bom ficou melhor ainda. Grande abraço.


