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SEMA/CÁCERES
Conforme portaria 914 de 2017, as atribuições de assinatura das licenças ambientais Prévia, de Instalação e de Operação podem ser realizadas pelas DUD's

Unidade regional está apta
a emitir licenças ambientais
Foto: Juliana Carvalho

A unidade regionais da SEMA de Cáceres, já está habilitada e apta
a oferecer serviços para empreendedores, inclusive as primeiras já estão
sendo expedidas desde a ultima quinta feira, (8). Conforme o diretor da
unidade de Cáceres, Luiz Sérgio Garcia, foram emitidas licenças
ambientais para atividades como posto de combustível, indústria cafeeira,
piscicultura e limpeza de fossa. Página 03

FEMINICÍDIO

Preso na fronteira fujão que
matou ex-mulher com 3 tiros
Foto: Reprodução

A proposta integra o projeto Mato Grosso Sustentável

LAR DOCE LAR

Meliantes estavam premiados
e voltaram pras férias no pote
Foto: Arquivo

Vários ao os marginais
que presos, ficam alguns dias
atrás das grades até o
relaxamento da prisão e quando
estouram as broncas no fórum, as
sentenças condenatórias geram
mandados de prisão, cumpridos
pela policia. Na última semana
voltaram pra cadeia Gilmar de
Jesus, Adão Ferreira Ribeiro e
Marcos Vinicius dos Santos,
todos presos em Mirassol
D'Oeste.

Homicida Ângelo Pimentel, já está atrás das grades

Suspeito de matar a ex-mulher Rosana Borges das Neves, 31, a
tiros, em setembro último em Castanheira, noroeste do estado, Ângelo
Érico Pimentel, 53, foi preso no último sábado (10) em Vila Bela da
Santíssima Trindade em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
Rosana foi morta a tiros dentro de sua casa, que fora invadida pelo ex
marido, que não aceitava a separação. Página 04

UNIDADES LOCAIS

INDEA reinaugura ULE
em Cáceres e Araputanga

Foto: Folha de Araputanga

Página 04
Ladrão Marcos Vinicius dos Santos, volta ao cadeião

TESTE DECISIVO

Convênio Cejusc/São Mateus
ofertará exame de DNA grátis
Foto: JCC

O Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos e o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania da Comarca de Cáceres celebraram
um Termo de Cooperação Técnica com o
Laboratório São Matheus (Unidade Hospital
São Luiz) para o fornecimento de exame de
DNA por mês para pessoas efetivamente
hipossuficientes indicadas pelo Cejusc de
Cáceres.
Página 03

Até ontem, a ULE de Araputanga atendia precariamente nesta casa

O Governo de Mato Grosso por meio do Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), reinaugura hoje
13, a Unidade Local de Execução (ULE) no município de Araputanga.
Amanhã, 14, será reinaugurada a ULE da Barreira Sanitária Corixinha, às
8h00, sita na BR 070, no assentamento da Estrada da Fazenda Toca Vaca
em Cáceres. Página 05

Termo visa facilitar a paternidade via exame laboratorial
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O Cisne e o Frango
Os leitores podem até nos taxar de
radical, tipo São Tomé, pessimista ao cubo,
desconfiado ao extremo e algo mais.
Acontece que a gente tem motivos de sobra
para desacreditar ou no mínimo, ficar com
um pé atrás nas previsões de mudanças em
2019 e anos seguintes, digamos, vários
motivos para isso.
Primeiramente, que mudanças,
além daquelas de transportadoras, (sempre
quebram alguns cacarecos, mas tem
seguro), as cíclicas anunciadas em
renovações de governos, no bojo, de forma
dissimulada, pouco muda. Exceto, a mão
grande no bolso e patrimônio do assalariado
e classe media, que segundo os reformistas,
devem contribuir para atenuar a crise que
eles, políticos, mesmo criaram e criam.
Todo final de mandato é aquela
manjada carne com mandioca, como dizia a
notável saudosa Dona Orfélia em seus
jargões simplistas. As tais equipes de
transição, tecnocratas pagos com nosso
dinheiro, assim como os demais da trupe,
reuniões diárias, déficits aqui, ali e alhures,
ajustes fiscais e os cambaus, traduzindo,
eles dizem que o país está quebrado, como se
isso fosse novidade; que precisa salvar o
erário dilapidado pelo relapso antecessor e
que num consenso nacional todos devem se
unir em prol da nação, ou seja, sacrificando
ainda mais para tentar tapar o ralo deles nos
próximos anos.
Sempre, o povo, ninguém fala em
salvar o erário, cobrando os grandes
devedores, milionários do agronegócio, que
segundo o próprio Jayme Campos faturam
alto e nada pagam de imposto; os banqueiros
que ganham bilhões de reais com 287% de
juro médio ao ano no cartão rotativo;
catalogar as grandes riquezas sem
procedência legal e taxá-las conforme a lei
vigente; teve uma seita religiosa que faturou
R$ 11 bilhões em 2016 e por brecha de lei

MISERÓPOLIS
Nunca é demais lembrar que Cáceres, a 5ª cidade
mais populosa de Mato Grosso é uma das mais
pobres registrando 6.824 residências, onde cada
morador tem renda de até meio salário mínimo.
Em outras 7.896 residências a renda de cada
morador fica entre meio salário mínimo e no
máximo um salário mínimo. Se somados as casas
em que cada morador recebe até um salário
mínimo chegamos a 14.720 moradias e somente
4% das residências do município, apresenta
renda per capita acima de cinco salários
mínimos.
MISERÓPOLIS II
Trocando em miúdos, rico mesmo na city, com
certeza não chega a 2%, uma minoria extrema na
classe A e a miséria e fome atingindo a grande
maioria das famílias, sem nada a surpreender,
diante da falta de indústria e um comercio se
virando as duras penas. Sem capital de giro,
consequências do desemprego em massa, o
locaute do mercado é notório. Os dados do
IBGE, que mostravam que em 2015 menos de 15
mil pessoas empregadas na cidade, não deve ter
se alterado muito, exceto os sazonais bate e volta,
carimbando pra baixo os 240 anos da
Princesinha, mais pra Gata Borralheira.
VAI CARTÃO?
Parece irônico, mas o tal do pobre adora o rico,
tanto assim, que esnoba com o cartão de crédito,
um instrumento que facilita o endividamento,
pois, normalmente, as pessoas fazem a compra e
não percebem o montante que estão gastando. Os
juros do cartão são os mais caros que temos,
chegando ao patamar de 278,7% ao ano em 2017.
Um conselho pros humildes esnobes, é ficar de
olho na sua fatura, entender todos os números
que estão descritos lá e saber exatamente o
quanto de juros você está pagando. O certo
mesmo é deixar de frescuras e pagar com
dinheiro comum.
BAFÃO NA PISTA
Nas 188 operações Lei Seca realizadas pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública de
janeiro de 2015 a setembro deste ano, 671
motoristas foram presos, a maioria por dirigir
sob influência de álcool. Nesse período, foram
registrados 2.721 autos de infração de trânsito
(AIT) por alcoolemia, por dirigir embriagado e
também se negar a fazer o teste do
bafômetro.Segundo a assessoria, além da
direção sob influência de álcool, outras
infrações, como dirigir sem cinto de segurança,
somaram 6.209 AITs, nas blitz realizadas em 16
municípios.
FECHANDO A PORTA
A Ordem dos Advogados de Mato Grosso,
(Seccional Mato Grosso, se manifestou por meio
de uma nota, contra a juíza aposentada e
senadora eleita Selma Arruda, que defenderia a
proposta de extinção do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Para a OAB-MT a criação do CNJ
foi uma grande conquista da sociedade e o
posicionamento de Selma representa um
retrocesso. Na nota, a OAB-MT diz que o CNJ se
apresenta como um instrumento de transparência
e uma “porta de acesso” para que a população
possa buscar a reparação de seus direitos, até
mesmo contra a conduta de juízes. Quem tem
medo de Virginia Wolf está de volta? O povinho
que precisa ter seus direitos resguardados é que
não. Sinceramente amigos, a gente tem visto
tanto vira-prato no patropi, Santo Deus!
ABRINDO O OLHO
O Governo de Mato Grosso vem mais uma vez a
público declarar a lisura da execução do
programa de Governo denominado Caravana da
Transformação. Iniciada em 2016, com 14
edições no Estado, a Caravana realizou 66.337
cirurgias oftalmológicas de catarata, Yag Laser e
pterígio, atendendo mais de 52 mil pessoas
nestes serviços de saúde. Apesar de a notícia
veiculada domingo no Fantástico não trazer
nenhuma novidade com relação aos fatos já
veiculados na imprensa local. Por falar em
imprensa, que tal nesta lisura, honrar os PIs da
mídia que divulgou e cobriu o evento?

passível de reforma, é isenta de
imp o s to s : en tão g en te, s e ex is te
quebradeira, não foi o pequeno e médio
empresário, ou assalariado, responsável
pelo rombo.
No INSS, provado está por uma
CPI, não existe déficit e sim superávit de R$
258 bilhões de 2005 a 2015, o que não
justifica uma reforma neste setor, para
quebrar ainda mais os aposentados e
pensionistas. Uma reforma precisa começar
de cima pra baixo, sem mentiras,
executando sumariamente mediante
hipoteca e bens para leilão, de devedores
Vips, no lugar de erroneamente se falar em
tentar manter o aumento do PIS e da Cofins
sobre os combustíveis para fechar as contas
do governo.
Enquanto isso, as empresas
caloteiras com aval dos governantes
acumulam uma dívida de R$ 545 bilhões em

que também incluem a CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido), consoante registro em documento
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN). No dia que um governante
executar os grandes caloteiros, quiçá, a
gente pode ter alguma esperança, porque
bater no peito, dizer que faz e acontece e
fanfarronices politiqueiras que no frigir dos
ovos só atingem os frágeis, como afanar
cego a traição, chega.
O que temos notado, é que o objeto
da resenha é abjeto e a gente já assistiu a este
filme. Enquanto isso, Alô Tchaikovsky o
Cisne dança a ópera bufa no lago e na ópera
do malandro, o Frango vai pra panela.
Trocando em graúdos, já dizia o saudoso
Jânio Quadros, só mudam as coleiras, então,
amigos, não esperem por milagres, nem
agora, nem daqui a 4, 8 ou 12 anos e senta
pra não ficar cansado, se sobrar migalhas

Dia do Pantanal
Uma das regiões mais belas do
Estado, tombada como Patrimônio da
Humanidade pelas Nações Unidas em 2005 e
Patrimônio Nacional pela Constituição
Federal de 1988, tem seu dia comemorado
ontem, (12). O Dia do Pantanal foi aprovado
em 2008 em homenagem ao ambientalista
Francisco Anselmo de Barros, morto em
2005. O lugar
que guarda riquezas
exuberantes e é fonte de pesquisas, também é
palco de crimes como trabalho escravo e
incêndios em vegetação.
A área de 150.355 km² (IBGE) –
65% do território em Mato Grosso do Sul e
35% no Mato Grosso – ocupa apenas 1,76%
de terras brasileiras, mas é considerada uma
das maiores extensões úmidas contínuas do
planeta. Conforme dados do MMA
(Ministério do Meio Ambiente), o Pantanal
sofre influência direta de três importantes
biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e
Mata Atlântica, além do Chaco, nome dado à
área nas porções do Paraguai e Bolívia. E
ainda há a interferência do homem, seja para
o bem ou para o mal. O pesquisador Octávio
Luiz Franco, de 40 anos, já trabalhou pelo
Brasil e até fora dele, mas agora o Pantanal é

a origem de plantas e animais
pesquisados por ele.
Atualmente ele é professor de
Ciências Biológicas da UCDB
(Universidade Católica Dom Bosco) e
dedica sua vida a ser uma espécie de
'alquimista' dos biomas Cerrado e Pantanal.
O pesquisador tem encontrado diversos
'antibióticos' escondidos em plantas e
animais. Um dos exemplos é o jenipapo, que
está sendo estudada por Octávio e uma de
suas alunas e pesquisadora de iniciação
científica, Micaella Nogueira, de 19 anos. A
fruta tem auxiliado as comunidades
indígenas de Miranda, cidade pantaneira a
203 km de Campo Grande. Ao que tudo
indica, as pesquisas irão revelar um remédio
contra infecções no intestino.
O Pantanal é rico em beleza e cultura
e chega a receber milhares de turistas por
ano. O MMA informa que, segundo estudos,
o Pantanal abriga os seguintes números de
espécies catalogadas: 263 espécies de
peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies
de répteis, 463 espécies de aves e 132
espécies de mamíferos sendo 2 endêmicas.
De acordo com a Embrapa Pantanal, quase

EXPEDIENTE

duas mil espécies de plantas já
foram identificadas no bioma e classificadas
de acordo com seu potencial, e algumas
apresentam vigoroso potencial medicinal.
Entretanto, o bioma vem sendo
muito impactado pela ação humana,
principalmente pela atividade agropecuária,
especialmente nas áreas de planalto
adjacentes do bioma. Como o exemplo
acontecido recentemente, em que uma
carvoaria deu origem a um incêndio que
queimou 1,5 mil hectares de área de reserva
legal e agropastoril do Pantanal.
A região do Pantanal abriga diversas
fazendas e, entre elas, em algumas foram
resgatados trabalhadores em situação de
escravidão. Em um dos casos, uma denúncia
deu origem a uma operação que resgatou 4
trabalhadores em tais condições. O MMA
informa também que apenas 4,6% do
Pantanal encontram-se protegidos por
unidades de conservação, dos quais 2,9%
correspondem a UCs de proteção integral e
1,7% a UCs de uso sustentável.
***___Pesquisa de Rosane Michelis,
jornalista, bacharel em geografia e pós em
turismo.
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Já foram emitidas pela unidade de Cáceres, 10 licenças ambientais para atividades como posto de combustível, indústria cafeeira, piscicultura e limpeza de fossa

Regional está habilitada a
emitir licenças ambientais
Assessoria c/ Redação
Foto: Juliana Carvalho

A exemplo das regionais de Barra
do Garças Rondonópolis, Tangará
da Serra e Sinop, a unidade da
Secretaria Estadual do Meio
Ambiente de Cáceres, também já
está habilitada e apta a oferecer
serviços para empreendedores,
expedindo as primeiras licenças
ambientais, desde a ultima quinta
feira, (8).A Diretoria de Unidade
Desconcentrada (DUD) de
Cáceres, atende ao público de
segunda a sexta de 14h00 às 18h00,
na Rua Talhamares, 349, Vila
Mariana.
Va n d i l s o n P i v e t a ,
empresário em Araputanga,
recebeu a renovação de duas
licenças de operação para postos de
combustível e comemorou a
economia de tempo: “antes, a
engenheira e eu tínhamos que ir até
Cuiabá. Eram cerca de quatro horas
apenas para chegar na capital.
Agora eu posso resolver tudo em
apenas um dia e todo o serviço está
mais acessível,” informou.
O empresário do ramo
madeireiro, Guilherme Modesto,
elogiou o novo serviço: “a equipe
da Sema de Cáceres sempre nos

Conforme portaria 914 de
dezembro de 2017, as atribuições
de assinatura das licenças
ambientais Prévia (LP), de
Instalação (LI) e de Operação (LO)
podem ser realizadas pelas DUD's.
Os documentos são emitidos
localmente para atividades como,
loteamento, postos de
combustíveis, indústrias
madeireiras, suinoculturas,
avicultura, pavimentação asfáltica,
hospitais, postos de saúde, fábricas
de ração animal, fertilizantes,
adubos, entre outras atividades
econômicas.
Para assegurar que os

NA BR 070

Agencia da Sema em Cáceres já expede licenças ambientais

atende muito bem e,
inclusive, eu já avisei a um colega
meu que está abrindo uma
madeireira em Mirassol D'Oeste
para buscar os serviços ambientais
diretamente na região. Estão
fazendo hoje o que já deveria ter
começado a ser feito há muito
tempo,” pontuou.
De acordo com o diretor da

Garcia, foram emitidas 10
licenças ambientais para atividades
como posto de combustível,
indústria cafeeira, piscicultura e
limpeza de fossa. A entrega das
licenças foi prestigiada por
representantes de diversos
segmentos econômicos, pelo
Conselho de Meio Ambiente de
Cáceres e consórcios municipais da

CONVÊNIO SÃO MATEUS

Cejusc de Cáceres passará a
oferecer exame de DNA grátis
TJ/MT c/ Redação

O

Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos
(Nupemec) e o Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da
Comarca de Cáceres (Cejusc)
c e l e b r a r a m u m Te r m o d e
Cooperação Técnica com o
Laboratório São Matheus – Unidade
Hospital São Luiz para o
fornecimento de exame de DNA.
De acordo com o Termo de
Cooperação o laboratório vai
fornecer um exame de DNA por mês
para pessoas efetivamente
hipossuficientes indicadas pelo
Cejusc de Cáceres. O resultado tem

confiabilidade superior a
99,9%.
O convênio demonstra a
preocupação do Poder Judiciário de
Mato Grosso em mudar a realidade
das crianças que não têm a
paternidade reconhecida,
contribuindo para a pacificação
social. Os exames de DNA serão
realizados nas situações em que há
dúvidas quanto à paternidade das
crianças e adolescentes.
O exame em DNA, para
definir paternidade, é comparativo.
Metade do DNA vem da mãe e, a
outra metade, do pai biológico. Após
tipificar ambos é feita a comparação
Foto: JCC

serviços ambientais
cheguem à população de forma
mais eficiente e eficaz, a Sema
desenvolveu o programa de
desconcentração, por meio das
diretorias regionais, e
descentralização, realizado em
parceria com os municípios. A
proposta integra o projeto Mato
Grosso Sustentável, financiado
pelo Fundo Amazônia.
Dessa forma, além de
equipar as unidades com veículos,
barcos, computadores, entre outros
suprimentos, as equipes tanto da
Sema, quanto das prefeituras são
periodicamente capacitadas para
atenderem as demandas locais.

O primeiro passo é sempre
tentar excluir a paternidade com as
informações obtidas no laboratório
após tipificar muitas regiões do
DNA.
Quando são diagnosticadas
quatro ou mais discrepâncias, a
paternidade é excluída por ser
impossível.
Na ausência de exclusão,
iniciam-se os cálculos para
pesquisar o oposto (inclusão, ou
seja, paternidade positiva). O Termo
de Cooperação entre a Cejusc de
Cáceres e Laboratório São Mateus
do Hospital São Luiz, tem vigência
de 24 meses, devendo as pessoas
interessadas comparecer ao fórum
da comarca, para maiores
informações.

PRF recupera Hilux
roubada com suspeito
PRF/MT c/ Redação

A

Polícia Rodoviária Federal
de Cáceres realizava
fiscalizações de rotina na BR
070 na noite de sábado último e na
altura do KM 741 na frente da sua
base operacional quando por volta
das 21h00, avistou o veículo
Toyota/Hilux, placas de Tocantins,
determinando que o condutor
parasse para averiguações, o que não
foi obedecido, sendo necessário
fazer acompanhamento tático onde
após alguns quilômetros o mesmo
veio a estacionar, quando foi feita a
checagem.
Nas averiguações, diante
das desculpas sem nexo do condutor,
os policiais entraram em contato

telefônico com o
proprietário da Toyota, o qual
informou que seu veículo lhe fora
roubado no dia 3 deste mês,
inclusive, que havia registrado
ocorrência na Polícia Civil de
Tocantins no mesmo dia do roubo.
Diante dos fatos o condutor M. C. M.
(27 ), morador da cidade de Várzea
Grande recebeu voz de prisão e foi
encaminhado juntamente com o
veículo para a PJC de Cáceres. Cabe
ressaltar que esse mesmo condutor,
já havia sido detido pela PRF de
Cáceres no dia 15 de fevereiro deste
em ocorrência semelhante, mas
como ladrão não fica preso, fora
colocado em liberdade, voltando a
Foto: PRF/MT

Toyota Hilux estava com ladrão preso em fevereiro último

Laboratório São Mateus atende no Hospital São Luiz
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EX-MARIDO

Vitima estava separada do marido, inclusive mudando-se de cidade, mas ao voltar para visitar a filha, foi surpreendida pelo covarde assassino que a matou a tiros

Suspeito de matar mulher
a tiros é preso na fronteira
Da Redação

Foto: Reprodução

Suspeito de matar a ex-mulher em
setembro, Ângelo Érico
Pimentel, 53, foi preso no último
sábado (10) em Vila Bela da
S a n t í s s i m a Tr i n d a d e e m
cumprimento a um mandado de
prisão preventiva, acusado de no
dia 18 de setembro em
Castanheira, cidade a noroeste de
Mato Grosso, ter matado sua exmulher Rosana Borges das
Neves, 31, a tiros,
Na época, o assassino se
evadiu não sendo localizado, mas
chegou ao fim da linha no último
final de semana ao ser
reconhecido e por força de um
mandado de prisão em seu
desfavor, expedido pela justiça,
sendo enfim, detido e levado para
a cadeia, ficando sob custódia
judicial para responder pelo
crime de femincidio, o homicídio
cometido contra mulher.
O relato policial consta
que numa terça feira, 18 de
setembro deste ano na Rua dos
Imigrantes, centro da cidade de
Castanheira, Rosana Borges das
Neves, foi morta a tiros dentro de
sua própria residência no
endereço mencionado e o
principal suspeito do feminicidio,
seu ex marido Angêlo Erico

Rosana, ela chegou a ir embora
para Tangará da Serra, e retornou
ao município há dois dias para ver

a filha, quando acabou sendo
assassinada.

CONTRA AS DROGAS

Polícia civil realiza palestra
para crianças e adolescentes
PJC/MT c/ Redação

F

Rosana (esq.) foi morta a tiros pelo ex-marido Ângelo Pimentel. (dir.)

Pimentel, havia invadido
a casa dela depois de arrombar as
portas, chegando até o quarto
onde ela estava e efetuou três tiros
nela, que não resistiu e morreu.
Conforme relatos da
época e constantes da peça que
originou o mandado de prisão, ao
ouvir os gritos da mulher e os
disparos, vizinhos chamaram a
Polícia Militar e quando a
guarnição chegou ao local
imediatamente acionaram uma
ambulância do município, e a
equipe médica constatou o óbito

de Rosana.
Testemunhas relataram a
polícia que após efetuar os
disparos, Ângelo fugira num
veículo, possivelmente um EcoSport de cor preta, carro que ele
tinha na ocasião.
e mas não souberam informar
que veículo, porém disseram que
ele possui um Ecosport de cor
preta.
A motivação do crime
segundo informações da polícia,
é que o acusado não aceitava o
fim do relacionamento com

LAR DOCE LAR

Premiados pela justiça com
vaga no cadeião são presos

omentando as ações
sociais na região de
fronteira, a Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda realizou na semana
passada, em dois dias, quartafeira (7) e quinta-feira (8),
palestras para alunos de escolas
públicas, em zona rural e urbana,
do município de Jauru.
Ao todo cerca de 240
pessoas, entre crianças,
adolescentes e adultos, foram
alcançadas pelas atividades
inseridas no programa social da
Polícia Civil: De Cara Limpa
Contra as Drogas.
Na primeira unidade de
ensino, Escola Estadual Juscelino
Kubitschek de Oliveira, situada
na Gleba Lucialva, que fica a 45
quilômetros da cidade de Jauru,
mais de 60 jovens dos ensinos
médio e fundamental
participaram das ações
preventivas.
Na ocasião foram
abordados os temas: Drogas um
conto verdadeiro; Drogas lícitas:

tabaco, bebidas
alcoólicas, com destaque os
malefícios do uso de Narguile;
Drogas ilícitas: um panorama de
seus malefícios; condução de
veículos automotores por
menores de idade; e atividades
controladas com alunos especiais
das escolas.
Além das palestras
também foram trabalhadas
dinâmicas e atividades
complementares com confecção
de cartazes. Já no segundo dia, a
ação social atingiu mais de 180
alunos dos ensinos médio e
fundamental, da Escola Estadual
Deputado João Evaristo Curso,
da cidade de Jauru, os quais
foram beneficiados com as
atividades visando a inclusão
social.
Os trabalhos foram
realizados pelo Grupo Armado de
Resposta Rápida (Garra) de
Pontes e Lacerda, com apoio da
equipe da Delegacia de Polícia de
Jauru, tendo como principal
objetiv, levar a conscientização
Foto: PJC/MT

Da Redação

A

polícia militar de
Mirassol D'Oeste,
localizou, grampeou e
mandou pra trás das grades, três
figurinhas suspeitas, que estavam
premiados pela justiça com
mandados de prisão em desfavor
e circulando tranqüilamente pelas
ruas da cidade no último final de
semana.
A primeira prisão ocorreu
por volta das 9 horas da manhã da
última quinta feira, quando os
fardados realizavam
Patrulhamento pela Rua 6 do

bairro Jardim São Paulo
Durante a ronda, os
militares avistaram um indivíduo
já conhecido no meio policial e
realizou o procedimento de busca
pessoal localizando em poder do
mesmo um cachimbo artesanal
utilizado para consumo de
entorpecentes.
O suspeito foi
identificado como Gilmar de
Jesus, 40, com passagens pelo
artigo 33 tráfico de drogas e pelo
artigo 121 homicídio,
demonstrou bastante nervosismo
Foto: Arquivo

Marcos Vinicius dos Santos, um dos três meliantes premiados

E durante a abordagem foi
constatado que o mesmo estava
com tornozeleira eletrônica de
monitoramento pertencente ao
sistema prisional de Mato Grosso
estava desligado.
Na checagem, apurou-se
que Gilmar tinha dois mandados
de prisão em seu desfavor.
A segunda prisão ocorreu
por volta das 11h15 do mesmo
dia, na Rua Projetada 2 na
COHAB Parque da Serra, quando
os policiais anotaram que um
elemento suspeito ao avistar a
viatura, empreendeu fuga e ao ser
abordado esboçou reação.
Motivos, o elemento identificado
como Marcos Vinicius dos
Santos, 33,com passagem pelo
artigo 157, (roubo) estava na lista
de procurados, devido a um
mandado de prisão expedido pela
Comarca de Mirassol d'Oeste.
Finalmente na Rua
Valdecir Agripino de Souza no
bairro Jardim São Paulo, foi
abordado Adão Ferreira Ribeiro,
38, procurado pela justiça, com
mandado de prisão em aberto em
seu desfavor, pelo artigo 157
(roubo) e de carona no camburão,
foi fazer companhia pros demais
no xilindró.
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Crianças assimilaram bem as palestras dos policiais
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CÁCERES E REGIÃO

As reformas irão proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores do INDEA-MT, bem como celeridade ao atendimento aos produtores rurais

Unidades e barreiras sanitárias
são reinauguradas pelo INDEA
Assessoria

Foto: Folha de Araputanga

CUSTODIADA

Advogada é presa por ter
desligado a tornozeleira
PJC/MT c/ Redação

A

INDEA de Araputanga antes das reformas para reinauguração

O

Governo de Mato Grosso
por meio do Instituto de
Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso (INDEAMT), reinaugura hoje 13, a Unidade
Local de Execução (ULE) no
município de Araputanga, às 16h00,
na Rua José Bonifácio, nº 548, bairro
São Sebastião. Já amanhã, 14, será
reinaugurada a ULE da Barreira
Sanitária Corixinha, às 8h00, sita na
BR 070, KM 75 à direita, no
assentamento do mesmo nome, na
Estrada da Fazenda Toca Vaca em
Cáceres.
Na mesma quarta feira, 14, o
INDEA reinaugura a ULE de Pontes
e Lacerda, às 16h00 na Avenida
Marechal Rondon, nº 818, centro da
cidade, Pontes e Lacerda/MT001. As
obras foram realizadas por meio do
termo de cooperação assinado entre
o Governo do Estado e o Fundo

Emergencial de Saúde
Animal do Estado de Mato Grosso
(Fesa) e o Fundo Mato-grossense de
Apoio à Cultura da Semente (Fase).
As reformas irão
proporcionar melhores condições de
trabalho aos servidores do INDEAMT, bem como celeridade ao
atendimento aos produtores rurais.
As reformas contemplam a
estruturação das unidades com
aquisição de mobiliários e a
adequação das redes lógica e
elétrica, um investimento da ordem
de cerca de R$ 9,5 milhões nas
reformas. O Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso –
INDEA/MT tem por finalidade
executar a política estadual de defesa
agropecuária, no que se refere à
vigilância e defesa sanitária animal e
vegetal, inspeção, fiscalização e
classificação da produção vegetal.

Polícia Judiciária Civil de
Mirassol D'Oeste prendeu no
sábado (10) a advogada
T. B . B . , 3 4 , e m v i r t u d e d e
descumprimento de condições
impostas por condenação criminal.
O mandado de prisão preventiva
contra ela, foi expedido pela 3ª Vara
Criminal de Mirassol D'Oeste. A
detida foi condenada por crime de
"sonegação de objeto de valor
probatório" e responde a outros
inquéritos por apropriação indébita.
Ao que consta na decisão
que decretou a prisão, a custodiada,
que fazia uso de tornozeleira
eletrônica, estava descumprimento
os horários de permanência em
residência, além de manter o
aparelho descarregado, condições
fixadas para o regime semi-aberto,
"o que caracteriza verdadeira afronta
ao Poder Judiciário, conquanto
demonstra não estar preocupada
com as conseqüências de suas
transgressões", conforme trecho da
sentença.
A decisão regrediu o regime
de cumprimento de pena, decretando
a prisão preventiva, cumprida pela
Polícia Civil, com acompanhamento
da Ordem dos Advogados do Brasil.

A detida aguardará, na
delegacia de polícia do município,
decisão judicial sobre sua
transferência para estabelecimento
adequado.
Conforme relatos de 3 de
julho de 2015, esta mesma advogada
foram vitima de um acidente de
transito grave no km 26, da BR 070,
entre o Pé de Anta e o Caramujo,

quando retornava de Cuiabá
e, ao desviar de uma capivara que
atravessava a pista, o veículo rodou,
vindo a colidir com um coqueiro.
Na violenta batida que
destruiu o veículo, a vitima teve
fraturas nas pernas e algumas lesões
nas mãos, ficando internada por
alguns dias no Hospital Regional de
Cáceres.
Foto: Sugestiva

As tornozeleiras são para monitorar os custodiados semi-livres

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

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
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ERRO LICITATÓRIO

Consórcio não se atentou às normas do Edital, mas o certame só será anulado a partir da fase de julgamento das propostas técnicas apresentadas pelas empresas

Justiça anula parcialmente
certame do Ganha - Tempo
Assessoria c/ Redação
Foto: JCC

último, o certame que efetivou a
contratação da Consórcio Rio
Verde pela Secretaria de Estado
de Trabalho e Assistência Social
(Setas) para a implantação e
gestão de sete unidades do Ganha
Tempo em cidades do Mato
Grosso. A licitação tem valor
estimado em R$ 398 milhões e foi
lançada em 2016. No caso, o
certame só será anulado a partir
da fase de julgamento das
propostas técnicas apresentadas
pelas empresas, porque, segundo
a Shopping do Cidadão, o erro
licitatório está na empresa
vencedora e não no processo em
Obras do Ganha-Tempo em Cáceres prosseguem aceleradas
si. “Em outros termos o requerido
juiz Roberto Teixeira acatou o pedido do Shopping do Consórcio Rio Verde não se
S e r o r , d a 5 ª Va r a Cidadão Serviços e Informática atentou às normas previstas no
E s p e c i a l i z a d a d a S.A. e anulou em parte, em Edital em questão, de modo que
Fazenda Pública de Cuiabá,
decisão do dia 31 de outubro
se mostra imprescindível a

O

NOME SUJO

BC mostra que mais da metade
dos brasileiros está negativado
Ag. Brasil c/ Redação

A

taxa de inadimplência ao
crédito do sistema financeiro
no Brasil chegou a 3,04%, ou
em termos absolutos R$ 96,6 bilhões
de um saldo total de R$ 3,168
trilhões.
Os dados preliminares,
relativos ao mês de setembro, são do
Banco Central (BC). Os valores não
discriminam as contas em vermelho
de empresas e pessoas físicas. A
inadimplência diz respeito a dívidas
em atraso há mais de 90 dias.
A dívida a bancos,
operadores de cartão de crédito,
financeiras e leasing aflige metade
(52%) dos brasileiros com “nome
sujo” no Serviço de Proteção ao
Crédito, o SPC Brasil. Conforme o
birô de crédito, em setembro, 62,6
milhões de pessoas estavam
“negativados”, equivalente à
população da Itália ou pouco menos
de um terço da população adulta com
20 anos ou mais - conforme cálculo
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), há 209 milhões
de brasileiros,194 milhões com
idade a partir de 20 anos (conforme
cálculo estimado na última quintafeira,8).
Em relação às instituições
financeiras, tabela das Estatísticas
Monetárias de Crédito, disponível
para download na página do BC, a
inadimplência junto às instituições
equivalem a 2,7% dos saldos. No

caso das instituições
financeiras privadas nacionais, a
proporção é de 3,8%. Para as
instituições financeiras estrangeiras,
o percentual é de 2,6%.
A maior parte do montante
da inadimplência é devida aos
bancos públicos (46,27%). Em
segundo lugar, às instituições
privadas de capital nacional
(41,28%). Em terceiro lugar, às
instituições de capital estrangeiro
(12,45%).
“A inadimplência sempre
cresce com o desemprego. Quando o

país entrou em crise, a partir
de 2014, nós tínhamos 51,8 milhões
de CPF negativados. A crise, de 2014
pra cá, colocou mais 10 milhões na
inadimplência”, descreve Luiz Rabi,
economista da Serasa Experian.
Marcela Kawauti,
economista-chefe do SPC Brasil,
confirma que a recuperação do
trabalho, e, portanto da renda, é o
que faz com que quem esteja
inadimplente possa colocar em dia
as contas em atraso, especialmente
os mais pobres.

suspensão do certame, sob pena
de incorrer em violação aos
princípios da legalidade e da
isonomia no certame licitatório.
Sobretudo, convém ressaltar que
o fato de a concorrência já ter sido
homologada não impede a
suspensão do certame”,
ponderou. Em sua
fundamentação, Seror concordou
com as alegações apresentadas
pela empresa Shopping do
Cidadão e elencou que o
Consórcio Rio Verde não
apresentou na proposta técnica o
conjunto de elementos que
comprovassem sua capacitação
técnica para implantar e gerir as
unidades de atendimento Ganha
Tempo, uma das exigências do
edital.
O fator 4 do edital exigia
que as empresas concorrentes
comprovassem já ter realizado o
mesmo tipo de serviço antes, com
uma área mínima de 1.100 m²,
elencando o layout, comunicação
visual e os sistemas de
gerenciamento e teleinformática.
Além disso, no
entendimento do magistrado, a
empresAa também não cumpriu o
fator 5 do edital, que exigia a
comprovação de capacidade

t é c n i c a
e m
gerenciamento de atendimento.
Neste ponto, a empresa
deveria apresentar, no mínimo,
30 pontos de atendimento. O
consórcio, por sua vez,
apresentou os dados de prestação
de serviço a um colégio público,
completamente diferente do
atendido pelas unidades Ganha
Tempo. Por fim, Seror citou que o
consórcio não atendeu aos
requisitos do fator 12 do edital,
que exigia a demonstração da
equipe técnica para a operação. O
contrato entra a Setas e o
Consórcio Rio Verde tem por
objetivo a implantação e
gerenciamento de sete unidades
do Ganha Tempo distribuídos nos
municípios de Barra do Garças,
Cáceres, Lucas do Rio Verde,
Várzea Grande, Cuiabá,
Rondonópolis e Sinop. Estas três
últimas já foram inauguradas.
Desde que a licitação foi
homologada, o Consórcio Rio
Verde vinha representando pelas
irregularidades no certame.
Contudo, os pedidos impetrados
no Judiciário e no Tribunal de
Contas eram negados e as
unidades do Ganha Tempo
entraram em funcionamento.

Foto: Ilustrativa

Inadimplência do cidadão cresce com o desemprego

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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PAROU GERAL

Mixtão parte pro tapetão
melando copa Federação
M
O.E c/ Redação

esmo com a Copa
Federação (FMF)
paralisada pelo
Tribunal de Justiça Desportiva
(TJD), por conta de uma denuncia
feita pela equipe do Mixto
Esporte Clube contra o Cuiabá
Esporte Clube, a equipe do
Alvinegro, que terminou a
primeira fase na quinta posição, e
seria a maior beneficiada com a
punição do Dourado, segue
treinando normalmente.
“Logo após o jogo com o
Dom Bosco recebemos a
informação de que o clube iria
fazer a denuncia contra o Cuiabá,
então, no dia seguinte
continuamos nosso cronograma

normal de treinamento”, contou o
treinador alvinegro Toninho
Pesso.
Sobre uma possível
punição contra o Dourado o
comandante do tigre se mostra
confiante. “Tudo indica que
conseguiremos a vaga para as
semifinais, o Cuiabá infelizmente
cometeu um erro ao escalar um
atleta irregular e por isso, estamos
confiante com a nossa
classificação. Vamos continuar
treinando e aguardar o
julgamento e as novas datas da
semifinal”, comentou.
O Cuiabá terminou a
primeira fase da Copa FMF
invicto, com 18 pontos somados

em seis jogos disputados,
já o Mixto terminou na quinta
posição com seis pontos ganhos.
Um dia após realizar a sua última
partida o jurídico do alvinegro
entrou com recurso pedindo a
perda de 30 pontos do Dourado,
por conta da escalação irregular
de um atleta em cinco partidas da
primeira fase.
Caso o Dourado seja
punido, o Operário-VG assumiria
a liderança com 13 pontos, em
segundo ficaria o Dom Bosco
com 10, em terceiro o Poconé
com 9 e em quarto o Mixto com 6.
Portanto as semifinais ficariam
entre Operário-VG contra o
Mixto e Dom Bosco contra o

FUTEBOL DE AREIA

Óptica Júnior ergue a taça
no duelo com o Vila Irene
F.N c/ Redação

C

om um público recorde,
encerrou-se no último
sábado (10), na Praça do
bairro da COHAB Nova, a 10ª
edição do Campeonato cacerense
de Futebol de Areia troféu Hélio
A g u i a r, p r o m o v i d o p e l a
Associação Cacerense de
Inclusão a Cultura e esporte. Na
categoria principal, o titulo de
campeão ficou com Óptica Júnior

que venceu o Vila Irene pelo
placar de 2 a 1.
Mostrando que queria a
todo custo o segundo titulo de
campeão da competição, a Óptica
abriu o marcador com Mayk. O
Vila empatou com Vanderley.
Mayk novamente para a Óptica,
deu números finais na decisão. O
primeiro titulo da Ótpica Júnior,
foi conquistado em 2016, diante
Foto: F&N

Óptica Junior volta a ser campeão de beach-soccer após 2 anos
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do Mercado Barros. O
Santa Cruz, foi a terceira
colocada ao vencer o 13 de Maio
pelo placar de 7 a 4. No feminino,
a campeã foi a equipe do Raio de
Luz, que venceu as meninas do
Rosas de Aço, por 4 3. No
Quarentinha, o Thomas Uma
conquistou o titulo diante do
Jardim Padre Paulo, com uma
vitória de 5 a 3.
Pelo titulo, a Óptica
Junior, levou R$ 2.500,00, troféu
e medalhas. O Vice campeã, o
Vila Irene, recebeu R$ 1.700,00,
troféu e medalhas; o Santa Cruz,
terceira colocada – R$ 700,00,
troféu e medalhas e a uarta
colocada, o 13 de Maio, foi
contemplada com R$ 400,00,
troféu e medalhas.
Nas três categorias foi
distribuído um valor de R$
8.800,00 para as equipe melhores
colocadas. O artilheiro foi o
Didica, do Santa cruz que marcou
18 gols, e foi blindado com uma
bicicleta, patrocinada pelo
vereador Jose Eduardo Torres
Com 22 gols sofridos, durante os
três meses de competição,
Cristian, goleiro do Vila Irene, foi
o menos vazado.

Alvinegro de Cuia treina enquanto briga por uma vaga no TJD

Poconé.
Enquanto isso, o Operário
de VG com a segunda melhor
campanha da primeira fase,
aguarda desfecho do julgamento
da ação tipo tapetão, não te, nada
com isso e apenas aguarda a
decisão do TJD, para saber se
assume a liderança da primeira
fase da Copa FMF. Comandado
por Jorge Saram, o Chicote da
Fronteira somou quatro vitórias,
um empate e uma derrota,
justamente contra o Cuiabá na
primeira fase. De acordo com o
treinador independente de quem

seja o adversário, a equipe
está preparada para entrar em
campo em busca de uma vaga na
semifinal.
Com um time bem
organizado e com o ataque
afinado, o Operário-VG conta
ainda com o artilheiro do
campeonato, Luis Fernando
marcou quatro, dos 10 gols
anotados na primeira fase. O
clube decidiu não se manifestar
até o julgamento da ação do
Mixto, e aguarda o julgamento
para saber a data e adversários das
semifinais.
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Nosso abraço ao aniversariante Julio
Pedrosa Jr, que recebeu ontem os calorosos
abraços dos familiares e amigos. Que Deus
abençoe você a cada ano e que essa nova idade
traga muitas conquistas e saúde.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
de acordos e negociações
envolvendo parcerias e
sociedades financeiras, que estão
relacionadas com um novo passo que será
dado em sua carreira. Uma grande soma de
dinheiro pode estar envolvida.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
de movimentação em
transações que envolvem
suas finanças. Um acordo ou negociação
envolvendo a compra ou venda de um
imóvel de família pode começar. Ótimo
período para novos investimentos.

A Lua em Capricórnio, se une
a Plutão e recebe um tenso
aspecto do Sol em Escorpião
indicando um dia de bons
acordos e negociações
envolvendo projetos de
médio prazo. O momento pode ser decisivo
para negociar, firmar e assinar uma nova
parceria comercial. Momento ótimo para os
relacionamentos profissionais.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em seu
signo indicando um dia de
movimento em acordos e
negociações envolvendo
um novo projeto. Um contato comercial
importante pode ser realizado e um novo
contrato rapidamente concretizado.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
intenso no trabalho. O
momento pode envolver
uma negociação, relacionada a um acordo
ou contrato envolvendo uma boa soma de
dinheiro. O dia pode envolver a chegada
de um novo projeto.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
de movimento na vida
material e financeira e necessidade de
começar rapidamente o planejamento de
um novo projeto. Um novo ciclo de
abertura, crescimento e expansão
começa a se abrir.

A Lua em Capricórnio, se une
a Plutão e recebe um tenso
aspecto do Sol em Escorpião
indicando um dia de
mudanças importantes nos
relacionamentos,
especialmente os afetivos. Um romance
pode passar por um processo de
aprofundamento; uma reavaliação de sua
maneira de amar será necessária.

A Lua em seu signo, se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
de bons contatos comerciais
com grandes empresas, clubes e
instituições. O momento pode envolver a
chegada de um novo projeto e um convite
para gerenciar uma nova equipe de
trabalho.

A Lua em Capricórnio, se une
a Plutão e recebe um tenso
aspecto do Sol em Escorpião
indicando um dia de
interiorização e preocupação
com o trabalho, que pode
estar passando por um período de
mudanças. Procure tranquilizar-se, pois as
mudanças serão todas assimiladas
facilmente e encaixadas em sua rotina.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social e de conversas e amizades
vazias. Se puder, tire o dia para descansar
e ficar perto de quem ama. Priorize os
seus.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um
dia de movimento intenso
na vida social e aproximação de
pessoas que podem trazer algumas
mudanças à sua vida. O momento é
ótimo para rever valores e conceitos
que já não fazem mais sentido.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
tenso aspecto do Sol em
Escorpião indicando um dia
em que sua energia vital
começa a ser renovada. O
dia é ótimo para começar a pensar e
investigar um novo caminho espiritual. O
dia é ótimo para a interiorização e
meditação.

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

Com atraso mas ainda em tempo parabenizamos o amigo
Luciano Curvo pela passagem de mais uma data
natalícia. Muitos anos de vida, felicidades, paz, sucessos
e realizações é o que lhes desejamos. Feliz Niver!!!

Finalmente chegou o tão esperado dia! Nasceu o garotão
Théo de Lima Bérgamo. Os papais Allyne Oliveira e
Guilherme Bérgamo estão radiantes de felicidades. Um
grande abraço ao casal e boas vindas ao mais novo
integrante da família com votos que cresça com muita
saúde.

Milhões de felicidades a advogada Anna
Karenina, filha do nosso Editor, que celebrou
data natalícia. Hoje enviamos fluídos positivos
com votos de anos vindouros abençoados e
felizes, pleno de harmonia, saúde e paz.
Parabéns!!!
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