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BUNKER NA FRONTEIRA
Militares foram a Foz do Iguaçu conhecer o Núcleo Especial de Polícia Marítima e desenvolver um modelo semelhante adequado às peculiaridades do pantanal

Base integrada é projetada
para instalação no Pantanal
Foto: Sesp-MT

Para reforçar o trabalho de combate aos crimes transfronteiriços
(responsabilidade da União), em apoio ao Gefron, a Secretaria de Estado
de Segurança Pública elabora um projeto junto ao Ministério da Justiça e
da Segurança Pública objetivando ter uma base integrada no Pantanal, com
participação de policiais militares, civis, Corpo de Bombeiros e Politec,
com vigilância fluvial. Página 03

MIRASSOL D´OESTE

Justiça expede mandado para
assassinada depor em processo
Foto: Arquivo

Projeto da Sesp-MT estuda implantar vigilância terra e água

PROJETO DE JIU-JITSU

Criança Esperança seleciona
Fundação Terezinha Mendes

Falecida Kendra só poderia ser ouvida em oitiva espírita psicografada

Mandado de condução coercitiva expedido pela comarca de
Mirassol D'Oeste, intimou Kendra Rayane de Carvalho, morta em abril
deste ano, a depor, no próximo dia 24 de setembro, por um caso de
agressão que sofreu de seu ex-companheiro, Ronaldo Souza de Oliveira,
(seu assassino). Óbvio, que o mandado não pode ser cumprido e o oficial de
justiça deu fé no verso, sobre o lapso. Página 04

Foto: Divulgação

O Projeto de Jiu-Jitsu oferecido
pela Fundação Terezinha Mendes à
crianças de Cáceres, é um dos 91
selecionados em todo o País pelo Criança
Esperança promovido pela Fundação
Roberto Marinho. A Terezinha Mendes
além do Jiujitsu, oferece ainda diversas
atividades multidisciplinares, como o
Educarte e Indústria do Conhecimento e
dentre outros.

QUADRO NEGRO

Impasse entre Sintep e Seduc
ameaça o recomeço da greve
Foto: JCC

A Fundação Terezinha Mendes já atendeu
mais de 2.000 crianças e adolescentes

Página 04

PANFLETAGENS

Publicidade volante é alvo
de discussão no legislativo

Professores ficaram 75 dias paralisados cobrando direitos

Foto: Arquivo

Audiência pública na Câmara Municipal
de Cáceres tratou na última sessão (15) do PL- nº
46/2019, dispondo sobre a regulamentação da
distribuição de folhetos ou qualquer tipo de
material impresso com mensagens publicitárias
em ruas, praças, logradouros, mediante fixação
em veículos estacionados. Para o vereador
Zacarkim, o projeto busca regulamentar e não
inibir.

Os professores podem, novamente, paralisar suas atividades a
partir desta quarta-feira (21), caso o pagamento referente aos dias cortados
não seja feito, de acordo com o Sintep-MT. A categoria alega que os
valores, programados para serem depositados ontem, (20), não foram
feitos. Por seu lado, a Seduc diz que o acordo foi cumprido e que até o dia
10 de setembro, tudo estará quites. Página 06

Vereador Zacarkim díz que veículos de
comunicação, não seriam afetados

Página 05
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Sinuca de Bico

Café
da

Manhã

Embora alguns possam nos taxar
de pessimista, língua de trapo, do quanto
pior, melhor, de trotskistas e os cambaus,
vale aqui aquele aforisma, que pior cego
é aquele que insiste em não ver, pois
amigos, a coisa tá braba mesmo, o trem
anda cosquento, tem vampiro bebendo
groselha, calça rasgada no joelho deixou
de ser moda, é pobreza mesmo, pode
piorar, segundo estudo realizado pela
Fundação Getúlio Vargas.Apolíticos
como sempre fomos, não podemo
ignorar os dados que mostram, a
desigualdade crescente nos últimos
quatro anos no Brasil, fazendo com que
o abismo entre ricos e pobres fique cada
vez mais profundo.
A pesquisa da FGV que tivemos
acesso, revela que o país está vivendo o
ciclo mais longo da história de aumento
da concentração de riqueza no território
nacional. Nos últimos 17 trimestres
seguidos, o Índice Gini, (dado que mede
o nível de desigualdade social), vem
crescendo continuamente.
O indicador passou de 0,6003, no
quarto trimestre de 2014, para 0,6291,
no segundo trimestre deste ano. Quanto
mais perto de 1,0, maior é a desigualdade
e, quanto mais perto de zero, menor é a
concentração de riqueza. Óbvio, que o
desemprego desempenhou papel
importante no aumento da desigualdade
durante esse período que inclui a
recessão de 2015 e 2016, a maior já
documentada, interrompendo o
processo de redução da concentração da
renda que vinha sendo registrado desde
o início dos anos 2000, conforme relata o
economista Marcelo Neri, diretor do
FGV Social, responsável pela realização
do estudo.
A renda caiu junto com a
desigualdade nesse período em meio à
brutal desaceleração da economia,

EDITORIA

INTEMPESTIVA
A Medida Provisória do governo federal
liberando as empresas de capital aberto a
publicar balanços e resultados gratuitamente
no site da Comissão de Valores Mobiliários
ou própria página na internet, é intempestiva
e fere a Lei 13.818/2019, que estabelece que
somente a partir de janeiro de 2022 as
empresas passariam a publicar seus balanços
na integralidade nas versões digitais. Não
haveria, portanto, qualquer urgência
constitucional para justificar a edição de MP
sobre o tema, exceto, uma represália pessoal
à mídia impressa pelo noticiário político
factual.
FOGO/CHAPADA
O incêndio florestal que atingiu o Parque
Nacional de Chapada dos Guimarães, foi
extingo oficialmente na noite de domingo
último(18). Segundo o Instituto Chico
Mendes da Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), o fogo tinha começado no dia 9 de
agosto e destruiu cerca de 11% de toda área
da unidade, uma cena que se repete a cada
ano que passa e precisa acabar, ora essa.
Nenhuma surpresa se algum órgão do
governo afirmar que a queimada é fake. É
Feiquedói, gente!
RÉUS-CONFESSOS?
A senadora Selma Arruda criticou duramente
o projeto aprovado pelos deputados federais
que define quais situações configuram abuso
de autoridade durante encontro com aliados
políticos para fortalecer o partido, na última
sexta-feira, em Sinop. Ela classificou a
aprovação como ato de birra contra a
operação Lava Jato, o ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Moro e o
procurador da República Deltan Dallagnol.
Com a vênia, ex-juíza, quem não deve, nada
deve temer, já dissemos aqui nesta coluna.
RECÍPROCAS
Aos que criticam o pacote que a gente
classifica como da redenção do Estado de
Direito, nunca é demais ratificar aqui, que
assim como existe o tal Desacato à
Autoridade, (Desacatar funcionário público
no exercício da função ou em razão dela),
artigo 331 do Código Penal, nada mais
justificado que punir aquela autoridade que
desacata os direitos dos cidadãos no
exercício de sua função diária, bancando os
públicos com 35% em impostos, retidos em
tudo que ganha e gasta o cidadão comum.
TIRO NA XANA
Só pra relaxar, uma nota que ao contrário de
engraçada, é chocante, devido a vitima ser
um animal indefeso. Aconteceu em Sorriso,
onde uma mulher, procurou a delegacia após
sua gata ser morta com um tiro dado por seu
vizinho, na madrugada de domingo (18), no
bairro Novos Campos. De acordo com
boletim de ocorrência, a Xana passeava pelo
muro que divide as casas quando foi atingida
por um tiro, caindo no chão já sem vida. Pelo
gaticídio, o assassino deveria ficar uns anos
atras das grades, mas a lei brasileira é deveras
frágil nestes casos.
CÁCERES 41 GRAUS
Prá quem pensava em botar a égua na sombra
e molhar o quengo com aquela chuvinha de
madrugada da segunda feira, pode tirar o
quadrupede beiço mole debaixo da árvore,
que a previsão do tempo para esta semana em
Cuia, Cáceres e região, será de calor intenso,
conforme dados do Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), com
máximas de até 41°. O tempo vai continuar
seco e a baixa umidade relativa do ar
predomina, então o negócio é se hidratar.

mostrando que esse aumento da
concentração ajuda explicar a perda do
bem-estar social. Outro detalhe é que o
estudo mostra que os 10% mais ricos
tiveram incremento de 2,55% na renda,
ao passo que a renda da metade mais
pobre da população encolheu 17,1%.
Veja o amigo leitor, que nem
mesmo em 1989, quando foi registrado o
pico histórico da desigualdade, houve
uma concentração de renda por um
período tão longo. Com este ritmo, a
guerra comercial entre a China e os
Estados Unidos, não querendo ser
pessimista, é bom que se frise isso, não é
possível afirmar que o pior já passou.
Nem todos tem vocação pra
tocador de violino de navio, vejam que
até a última quinta feira, dia 15, as saídas
de capital estrangeiro da Bolsa de
Valores somaram R$ 19,16 bilhões, a

maior fuga de capitais do
mercado acionário brasileiro, desde que
se passou a medir sua participação na
Bovespa, em 1996, superando,
inclusive, a ocorrida no mesmo período
de 2008, ano da supercrise mundial, que
foi de R$ 16,5 bi, de janeiro até a metade
de agosto.
Se os grande estão com a pulga
atras da orelha, se lançando ao mar das
tormentas em busca de refugio para seus
capitais, imagine o classe media,(nem se
fale aqui, do pobre assalariado)
acendendo uma vela para o santo das
causas impossíveis, Santo Expedito, já
descrente das tais reformas, da
previdência e tributária, e com razão,
que até prova em contrário,só deverá
facilitar a vida dos grandes empresários
e banqueiros. A esperança é a última que
morre, mas ela um dia morre, não é

Fotografia: uma forma de criar arte
Já pensou na fotografia além do
"momento decisivo"? Não, isso não quer
dizer que descarto todos os
ensinamentos clássicos do CartierBresson e suas imagens incrivelmente
lindas, pelo contrário, valorizo muito a
possibilidade de capturar cenas da forma
complexa que ele conseguia, esperando
a hora certa de clicar. Mas podemos
pensar nas imagens além de um registro
da realidade, imprimindo de forma mais
acentuada a nossa expressão pessoal.
A foto contemporânea nos
mostra infinitas possibilidades de
explorar nossa imaginação, e muito mais
do que ser um expert em softwares de
tratamento de imagem (isso é de extrema
relevância), precisamos definir
conceitos e trazer um pensamento mais
subjetivo sobre o tema a ser registrado.
Vou exemplificar, se você deseja
fotografar um tema abstrato, como a
alegria, você vai buscar elementos para

representar esse sentimento:
uma pessoa feliz, um ambiente
colorido... Precisamos usar algo
palpável para passar nossas ideias, mas
podemos dar o sentido que quisermos a
essa matéria.
Afinal, a fotografia é um recorte
da realidade, não é a verdade absoluta do
que foi capturado, temos a capacidade de
direcionar o olhar, compor, enquadrar e
clicar, deixando de fora o que não
queremos mostrar, e ainda criar o clima
perfeito com a finalização na pósprodução.
Podemos visualizar essa forma
de expressão nas imagens da fotógrafa
americana Brooke Shaden (foto que
ilustra a matéria), que cria cenas
imaginadas, com referências na pintura e
movimentos da arte como surrealismo. A
artista usa a produção de forma
equilibrada, escolhe atenta as locações e
objetos de cena para compor imagens

EXPEDIENTE

instigantes.
Vale um Google no nome dela!
Temos inúmeras imagens à nossa
disposição e ao nos dedicarmos a
mostrar nosso ponto de vista sobre as
coisas, ainda poderemos nos destacar. A
fotografia também se modifica com o
tempo, como as pessoas, como o mundo,
e quem consome fotografia também
quer se surpreender.
Te m o s u m l e q u e d e
possibilidades, podemos e devemos
explorar as ferramentas disponíveis de
forma criativa e com bom senso,
direcionada para a área que permite esse
mergulho. Mas ainda tão importante
quanto na época de sua criação,
precisamos pensar nas imagens que
produzimos, provocar sensações, e criar
com consciência e paixão. E você, já
criou arte através da sua foto?
***___Charly Techi é fotógrafa e
artista visual
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SEGURANÇA MÁXIMA

A ideia é atuar com vigilância fluvial, com aquisição de barcos e equipamentos, implantando um núcleo ou grupo permanente atuante na região de fronteira

Governo planeja a instalação
de base integrada no Pantanal
SESP-MT c/ Redação

Foto: SESP-MT

M

ato Grosso tem baixo índice
de policiamento nos seus
233 km de fronteira na
região do Pantanal, mas apesar do
combate aos crimes transfronteiriços
ser responsabilidade da União, no
Estado, o Grupo Especial de Fronteira
(Gefron) da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp) há 17 anos
tem feito a diferença, especialmente
na fronteira seca e na BR-070, via
oficial que liga Mato Grosso a
Bolívia, por San Matias.
Para reforçar este trabalho, a
Sesp elabora um projeto junto ao
Ministério da Justiça e da Segurança
Pública objetivando ter uma base
integrada no Pantanal, com
participação de policiais militares,
civis, Corpo de Bombeiros e Politec.
A ideia é atuar com vigilância fluvial,
com aquisição de barcos e
equipamentos.
“O pantanal é uma região
muito pouco vigiada. A gente não tem
muito controle do que passa por lá,
vindo da Bolívia. Por meio dos rios, é
possível chegar até a Rondonópolis
transportando entorpecentes,
portanto, é necessário dar essa atenção
para a região”, destacou o secretário
de Estado de Segurança Pública,
Alexandre Bustamante.
A equipe do secretário
adjunto de Integração Operacional da
Sesp, coronel PM Victor Fortes, é que
elabora a proposta que será
apresentada ao secretário antes de
buscar os recursos em Brasília para a

A ação é da Secretaria de
Operações Integradas (Seopi) do
Ministério da Justiça e da Segurança
Pública. O objetivo é o de reforçar o
policiamento nos 900 km de fronteira
em Mato Grosso, além dos estados do
Paraná, Mato Grosso do Sul e
Rondônia.
O pantanal recebeu atenção
especial com a atuação do Batalhão de
Polícia Militar Ambiental e da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) na região da
Transpantaneira. O Gefron e a
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), vão atuar com policiais nas
quatro Regiões Integradas de

Segurança Pública (RISPs)
que participam da ação, que são
Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e
Pontes e Lacerda.
Participam da ação Polícia
Militar, Polícia Judiciária Civil,
Corpo de Bombeiros, Politec, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Forças Armadas, prefeituras
municipais, fiscais de meio ambiente
e vigilância sanitária. Em um mês da
operação foram cumpridos três
mandados de prisão, apreensão de
128,5 mil dólares, 13 veículos
recuperados, 23 pessoas
encaminhadas para as delegacias. A
operação segue até dezembro.

PENSANDO LONGE

Prefeitura adianta a data
para 39º Festival de pesca

Maior ação fluvial é uma das metas da criação da base na região

implantação. “Hoje nós
temos o Gefron que atua na região de
fronteira e foca principalmente nos
750 km de fronteira seca, mas temos a
fronteira alagada e vemos que está
mais desguarnecida.
O secretário lançou proposta
de fazer uma base na região do
pantanal e vamos criar um núcleo ou
grupo fluvial permanente na região do
pantanal”, destacou o coronel Fortes.
Policiais militares foram para Foz do
Iguaçu (PR) para conhecer o Núcleo
Especial de Polícia Marítima
(Nepom) da Polícia Federal e com

isso, desenvolver um modelo
semelhante adequado às
peculiaridades do pantanal.
O projeto já esta sendo
elaborado para ampliar o
policiamento na região de fronteira
para dar suporte área alagada como o
suporte na fronteira seca. “Hoje temos
uma operação integrada com o
Ministério da Justiça e da Segurança
Pública na região e deve permanecer
até o fim do ano”, disse o secretário
adjunto de Integração Operacional.
Desde 10 de julho, foi deflagrada a
Operação Vigia na região de fronteira.

Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres através
da Secretaria Municipal de
turismo e Cultura se reuniu no
último final de semana no Gabinete do
prefeito de Cáceres, Francis Maris
Cruz, com todas as instituições e
apoiadores que fizeram parte do 38º
Festival Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres (FIPe), para
definir a nova data do evento e discutir
os pontos positivos e negativos para
evolução do FIPe.
O secretário de Turismo e
Cultura, Junior Trindade, explicou
que a importância da reunião
designada para discutir o que pode ser
melhorado pensando sempre na
evolução do evento independente do
gestor que estiver na época
administrando o município.
“O FIPe é um evento
consolidado no Estado de Mato

VELHO TARADO

Sexagenário foi pra cadeia
acusado de estuprar criança
PJC/MT c/ Redação

Grosso, no Brasil e no
Mundo, ele é de todos nós e é muito
importante nos reunirmos fazermos
um novo planejamento e já iniciarmos
a busca por recursos para o 39º FIPe”,
disse o secretário Júnior, anunciando
que a data do 39º FIPe será de 8 a 12,
de julho de 2020.
Durante a reunião todos
tiveram a oportunidade de falar e
expor as falhas e os acertos de cada
seguimento. O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, que não pode
estar presente por ter uma agenda em
Brasília, pediu ao secretário Júnior,
que em seu nome, agradecesse
imensamente a todos que estavam
presentes e que a edição do 38º FIPe
foi um exemplo de união e por isso
esse sucesso todo e que desde essa
primeira reunião já conta com o apoio
de todos para o 39º FIPe.
Foto: Arquivo

O

indivíduo V.R, 60, (nome
omitido pela polícia civil à
imprensa), acusado de estupro
de vulnerável foi preso na última
segunda-feira (19), em Cáceres, por
policiais da Delegacia Especializada
de Defesa da Mulher, Criança e Idoso
da cidade, em cumprimento a um
mandado judicial.
O sexagenário, estava com a
ordem de prisão decretada pela
Justiça, depois de ter sido condenado
por estupro de uma criança, bem como
é réu em processo que investiga
violência sexual contra uma
adolescente, no mesmo município.
A delegada da Delegacia
Especializada, Judá Maali Pinheiro
Marcondes, contou que o crime

ocorreu quando a menina
tinha apenas, 11 anos de idade, e foi
até a borracharia do suspeito para
catar latinhas e revender, ocasião em
que aconteceu os abusos.
Durante atendimento e
entrevista, a criança revelou que foi
chamada pelo idoso para ganhar um
pirulito.
O suspeito teria se
aproveitado da oportunidade,
arrastado a vítima, e mantido relação
com ela. Ainda segundo a menina, ela
teve medo de contar os abusos
ocorridos a sua avó, em razão de ela
ser muito brava, porém revelou a sua
mãe a violência sexual sofrida.
“As diligências resultaram na
coleta de provas robustas, com laudo

médico, confirmando que a
vítima foi abusada.
A Polícia Civil não irá admitir
nenhum crime, principalmente
sexual, contra crianças e mulheres na
nossa cidade”,destacou a delegada.
Com base nas investigações o
suspeito teve o mandado de prisão
expedido pela Comarca de Cáceres.
Diante da ordem deferida, os
policiais civis da Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher,
Criança e Idoso de Cáceres, lograram
êxito em localizar e prender o suspeito
em sua borracharia, no distrito de
Nova Cáceres.
Em conformidade ao
mandado, o idoso foi conduzido até a
unidade policial para providências
necessárias, e posteriormente
colocado à disposição do Poder
Judiciário.

Foto: Ilustrativa

Sucesso do FIPe resulta da impecável organização da Sicmatur

Criminosos por estupro são companhias indesejáveis para os presos
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Constrangimento, ficou para o oficial de justiça, cujo despacho nos autos, certificou a fé de não cumprir o mandado devido a intimada ser pessoas falecida

Justiça intima morta a depor
no fórum de Mirassol D'Oeste

Da Redação

Foto: Arquivo

A

Justiça de Mato Grosso intimou
Kendra Rayane de Carvalho a
depor, no próximo dia 24 de
setembro, por um caso de agressão que

sofreu de seu ex-companheiro, Ronaldo
José Souza de Oliveira, em 2018. Por ela
já ter faltado a duas audiências, foi
expedido um mandado de condução

coercitiva, cuja medida determinava que
a polícia conduzisse a pessoa intimada
para a audiência.
Acontece que por um lapso não

MURO DA SOLIDARIEDADE

Projeto de escola visa beneficiar
comunidade de Quatro Marcos
Assessoria

Q

uem precisa, pegue, quem não
precisa, doe". Este é o lema do
Projeto "Muro da Solidariedade",
desenvolvido pelos professores do
Projeto de Vida realizado pela Escola
Estadual Bertoldo Freire de São José dos
Quatro Marcos.
O muro da escola localizada no
centro da cidade está sendo pintado e
preparado para receber doações e ser
canal de benefício a quem precisa. A
dinâmica é simples: no muro são fixados
caixotes para colocação das doações por
alunos, pais de alunos, professores e
comunidade em geral, doações que lá
ficam, até que alguém que precise as
pegue.

Atualmente estão à frente do
Projeto “Muro da Solidariedade” a
Coordenara Geral Irlei Gomes de
Oliveira Andrade, os professores Edson
Borges dos Santos e Danilo César da
Silva dos Santos e a Coordenadora de
Área Luzia Gomes Lira.
O Projeto “Muro da
Solidariedade” faz parte de um trabalho
pedagógico da escola plena, intitulado
Projeto de Vida, conforme informou a
Coordenadora de Área, Luzia Gomes
Lira. “É uma disciplina que tem como
objetivo formar os estudantes para
serem autônomos, solidários e também
competentes naquilo que eles forem
fazer no futuro”, afirmou.

Luzia Lira explicou que o
Projeto “Muro da Solidariedade”, foi
iniciado no ano passado a partir de
visitas dos alunos a instituições sociais.
“Em breve o muro será reinaugurado e
colocados os caixotes para recebimento
das doações”, disse que são muitas as
pessoas que necessitam.
O Professor Edson Borges dos
Santos destacou a importância do
projeto, que de acordo com ele, cria no
coração dos alunos e da comunidade um
caráter de ajuda, de solidariedade e amor
ao próximo. “Por mais que estamos em
um mundo capitalista, consumista e
muito individualista, as pessoas podem
ter esse lado humano sensibilizado”,
afirmou ressaltando que a escola
também precisa da colaboração de
empresários local.
Para o professor Danilo César
da Silva dos Santos, os alunos são os
principais protagonistas da escola e
estão empenhados na realização do
projeto. “A relação entre professor e
aluno era distante e nesse modelo
estamos mais juntos”, observou.
A Coordenara Geral Irlei
Gomes de Oliveira Andrade destacou
que o Projeto de Vida faz parte das
disciplinas da base diversificada da
Escola Estadual Bertoldo Freire e é o
centro da escola plena. “É no Projeto de
Vida que o estudante vai construir aquilo
que ele quer para o futuro”, afirmou.

Foto: Divulgação

Professores destacam a importância do projeto junto aos estudantes

Kendra foi assassinada pelo ex-companheiro Ronaldo, em abril deste ano

da intimada, mas da própria
justiça, o mandado não pode ser
cumprido, pois, Kendra não poderá foi
assassinada em abril deste ano pelo
principal suspeito do crime de
feminicidio, seu ex-companheiro
Ronaldo, que se tornou réu na Justiça em
junho.
Ressalte-se que os dois
processos correm na Terceira Vara de
Mirassol D'Oeste. Na primeira ação,
Ronaldo foi denunciado pelo Ministério
Público, por violência doméstica, com
agravante da Lei Maria da Penha, e
ameaça, constando ainda no processo a
posse de drogas e de munições.
Por esse caso, Ronaldo foi
preso em agosto de 2018 e solto no dia
22 de novembro, por determinação do
Tribunal de Justiça. Uma audiência foi
marcada para o dia 6 de dezembro
daquele ano, com testemunhas e a
vítima, Kendra, que tinha 17 anos e não
apareceu para depor.
Uma nova audiência foi

2019. Os oficiais de justiça
procuraram pela jovem em sua casa, mas
não a encontraram. No endereço, a mãe
da menor, Sandra, informou que Kendra
teria voltado a conviver com o agressor.
Mais uma vez, ela não compareceu à
audiência. No dia 26 de julho, uma
terceira audiência foi marcada, mas
Kendra já havia sido morta.
O constrangimento atinente ao
ato do judiciário, ficou para o despacho
do oficial de justiça nos autos: “Certifico
e dou fé, que deixo de cumprir os
despachos de fls. 144, tendo em vista
que a vítima Kendra Rayane de
Carvalho é pessoa falecida,”
lançamento feito no dia 8 de agosto
último.
O Tribunal de Justiça foi procurado
para se manifestar quanto à intimação
da vítima já morta, tendo a assessoria
de imprensa informado que vai entrar
em contato com a Comarca de Mirassol
D'Oeste para saber sobre o caso, antes
de emitir nota.

LUTA SOLIDÁRIA

Jiu-Jitsu de Cáceres selecionado
em ações do Criança Esperança
Assessoria

O

Projeto de Jiu-Jitsu oferecido pela
Fundação Terezinha Mendes à
crianças de Cáceres, é um dos 91
selecionados em todo o País pelo Criança
Esperança promovido pela Fundação
Roberto Marinho.A Fundação Terezinha
Mendes é uma organização sem fins
lucrativos, que atua em Cáceres desde o
ano de 2011 e já atendeu mais de 2.000
crianças e adolescentes em
vulnerabilidade social.
A entidade tem buscado nesses 9
anos, desenvolver ações planejadas,
gratuitas, de caráter social, educacional e
cultural, que possam proporcionar a
prevenção, a inclusão social, o
desenvolvimento humano e a garantia de
direitos das crianças e adolescentes do
município de Cáceres.Atualmente, a
Fundação oferece o Projeto de música
Educarte, o Projeto de Jiu-Jitsu FTM, a
Indústria do Conhecimento e dentre
outros. Além das aulas de música e de Jiujitsu, são oferecidas atividades
multidisciplinares, como: aulas de
informática, atividades de cidadania,
Projeto de incentivo a leitura (cada aluno é
incentivado a ler um livro por mês), festas
de confraternização, oficinas com
estagiários de psicologia e dentre outros.
As famílias dos alunos também
serão contempladas com atividades e são
convidadas a participarem do Projeto
Escola de Famílias: desenvolvendo
competências. Além disso, a FTM oferece
gratuitamente á toda população de
Cáceres, o centro multimídia Indústria do
Conhecimento, que engloba biblioteca,

DVDteca, gibiteca,
computadores e Internet. No local, todos
podem ler e emprestar livros, revistas e
gibis; assistir filmes, pesquisar na
internet, fazer trabalhos acadêmicos,
utilizar os computadores, dentre outras
opções (tudo gratuito e sem necessidade
de agendamento). Os professores também
podem levar suas turmas para uma aula
diferenciada e utilizar todos os recursos
disponíveis. Para mais informações, a
Indústria do Conhecimento (sede da
Fundação Terezinha Mendes) está
localizada na avenida Brasil, s/n, Jardim

Celeste.A Fundação ressalta o
importante apoio da Proteínas MS, da
FAPAN, dos professores voluntários de
Jiu-jitsu, da Secretaria Municipal de
Assistência Social, do Poder Judiciário,
do MP e da mídia local, que foram
fundamentais nesses 9 anos na
transformação de vidas.
Quem tiver interesse em
conhecer a Fundação e seus projetos
sociais e/ou em ajudar na doação de
instrumentos e/ou quimonos, apadrinhar
um aluno, ser um voluntário, inscrever um
aluno nos projetos, pode procurar no
Foto: Divulgação

Fundação oferece os Projetos de música Educarte e Jiu-Jitsu FTM
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PROPAGANDA VOLANTE

A secretária Nelci Longhi, questionou como faria para punir infratores e a vereadora Valdeniria Dutra viu problemas, que a lei causaria desemprego

Audiência discute distribuição
de panfletos nas ruas da cidade
Assessoria
Foto: Assessoria

Nelci Longhi e Valdeniria Dutra questionaram impactos do PL

A

conteceu na última
quinta-feira (15), na
Câmara Municipal de
Cáceres, uma audiência pública
promovida pela Comissão de
Constituição e Justiça, Trabalho e
Redação (CCJ), com início por
volta das 19h00.

A
a u d i ê n c i a
originalmente debateria dois
Projetos de Lei, mas tratou
exclusivamente do de nº 46, de
15/7/2019, que dispõe sobre a
regulamentação da distribuição
de folhetos ou qualquer outro tipo
de material impresso veiculado

mensagens publicitárias em ruas,
praças, logradouros e demais
locais públicos do Município,
mediante fixação em veículos
estacionados, e dá outras
providências. Como o autor do
projeto foi o próprio vereador
Pastorello, a audiência foi

presidida pelo relator da CCJ,
vereador Valter Zacarkim.
O autor explicou que o
projeto busca a proibição de
distribuição de folhetos, panfletos
ou outro material impresso
veiculando publicidade se
colocados em carros, portões,
jogados nos quintais das casas, em
jardins ou em outros locais
inconvenientes para a população.
Jean Paulo Carneiro, proprietário
de uma gráfica em Cáceres,
concordou com a necessidade de
regulamentação da atividade mas
discordou da necessidade do
projeto da forma como estava
redigido. Para ele, a cidade não
conta com práticas exageradas de
distribuição de panfletos.
A secretária municipal de
planejamento, Nelci Longhi,
questionou como faria para punir
infratores desta lei: “Não sei
como faríamos uma advertência
por escrito, ou como multar o
infrator. Também não sei como
caçaríamos um alvará de pessoa
jurídica. Como monitorar isso?”,
questionou. A vereadora
Valdeniria Dutra (PSDB) também
viu problemas, afirmando que a
lei causaria desemprego.
A parlamentar sugeriu

uma discussão mais
aprofundada "para não prejudicar
o 'pequeno', o elo mais fraco".
Para ela, é preciso se
preocupar mais com
estabelecimentos que sujam as
ruas com seus resíduos sólidos,
inclusive quebrando lixeiras, do
que com a distribuição exagerada
de panfletos ou com o ato de jogálos no chão.A respeito dos
impactos negativos que a
regulamentação teria para os que
dependem da panfletagem para
divulgar seus produtos, o
vereador Pastorello apontou que o
projeto se espelha na
regulamentação da legislação
eleitoral em relação à distribuição
de "santinhos" de candidatos, que
antigamente preenchiam os chãos
das cidades e viravam lixo
O vereador Zacarkim, que
presidiu a audiência, informou
que a CCJ tem total isonomia de
ideias e se pauta na legislação e na
Constituição Federal. Ele
reafirmou que o projeto busca
regulamentar a panfletagem de
propaganda, e não inibir a
informação - até por isso os
veículos de comunicação, como
periódicos e informativos, não
seriam afetados.
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GREVE GERAL
Categoria diz que não recebeu os dias parados e a Seduc contesta, alegando
que aqueles que não receberam terão o valor restituído no dia 10 de setembro

Professores ameaçam nova
paralisação a partir de hoje
Sintep c/ Redação
Foto: Rogério Florentino

Magistério diz que foi caloteado, Seduc retruca e greve volta a tona

O

s professores podem,
novamente, paralisar suas
atividades a partir desta
quarta-feira (21), caso o pagamento
referente aos dias cortados não seja
feito, de acordo com o Sindicato dos
Trabalhadores no Ensino Público de
Mato Grosso (Sintep-MT). A
categoria alega que os valores,
programados para serem
depositados ontem, (20), não foram
feitos. Após 75 dias, a greve da
categoria teve fim na última quartafeira (14), após assembleia no dia 9.
O Sintep-MT afirma que os
educadores foram “caloteados”. Um
dos professores, segundo a nota,
teria entrado em contado com uma
técnica da Seduc-MT para saber
sobre o que tinha acontecido com o
pagamento. A técnica, em resposta,
teria sido “deselegante”, e disse que
não estaria no órgão para fazer a todo
momento folha de pagamento.
Por meio de assessoria, a

Seduc-MT informa que o
pagamento foi feito e aqueles que
não receberam terão o valor
restituído no dia 10 de setembro. A
pasta aponta as escolas dos
professores que não receberam a
remuneração excederam o prazo
limite para enviar uma planilha com
os nomes daqueles que voltaram às
aulas. A greve do Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino Público de
Mato Grosso (Sintep/MT) teve
início no dia 27 de maio e foi
encerrada no dia 9 de agosto. O
movimento visou garantir o
cumprimento da lei complementar
510/2013 e melhoria nas 767 escolas
espalhadas pelo estado.
"A greve está suspensa, mas
não quer dizer que a luta terminou
aqui no Estado de Mato Grosso,
mesmo porque o ponto principal da
Lei 510, não houve um
posicionamento efetivo do Governo
do Estado. A categoria reafirma que

apresente uma proposta até a
próxima data base do ano de 2020,
nos poderemos ter uma nova greve",
destacou o presidente do Sintep,
Valdeir Pereira.
A greve chegou ao fim após
última proposta do governador
Mauro Mendes (DEM) feita na
segunda-feira (5). O documento
propõe que assim que o Estado
voltar aos limites da LRF, todo o
espaço fiscal aberto abaixo de 49%
da Receita Corrente Líquida (RCL)
será usado para a concessão da
Revisão Geral Anual (RGA) e dos
aumentos remuneratórios aos
servidores.
Deste espaço fiscal, 75%
será destinado à RGA para todos os
servidores públicos e os 25%
restantes para os reajustes já
concedidos nas leis de carreira – que
beneficiariam os profissionais da
Educação, Meio Ambiente e
Fazenda.
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GATO NA TUBA

De acordo com o técnico do Poconé, Hugo Alcântara, houve um equívoco na ficha de escalação e o Sorriso está tentando ganhar os pontos fora de campo

Poconé se defende de acusação
do Sorriso de escalar irregular
O.E c/ Redação
Foto: Arquivo

P

oconé e Grêmio Sorriso iriam
se enfrentar no último sábado
(17) pelo jogo de volta da
semifinal da 2ª Divisão do
Campeonato Mato-grossense, em
duelo que seria no estádio Neco
Falcão, em Poconé, valendo a vaga
para a final e o acesso para a Primeira
Divisão de 2020, mas a partida foi
suspensa.
A decisão do Tribunal de
Justiça Desportiva (TJD-MT) na tarde
de sexta-feira (16), após a entidade
receber uma notícia de infração
protocolada pela equipe da
Associação Grêmio Sorriso contra a
equipe do Poconé Esporte Clube, não

assusta a direção do Cavalo
Pantaneiro, que deve recorrer caso
seja punido. Na denúncia, o Sorriso
alega uma possível escalação
irregular do atleta Natan Rafael
Perdigão na partida de ida da
semifinal da 2ª Divisão, realizada no
dia 10 deste mê, entre as equipes, no
estádio Egídio Preima, em Sorriso. O
jogo terminou 4 a 1 para o Poconé,
com dois gols do próprio Natan. De
acordo com o técnico do Poconé,
Hugo Alcântara, houve um equívoco
na ficha de escalação do PEC no jogo
da quinta rodada da fase de grupos,
também contra o Sorriso, onde ele
alega que o volante Natan não jogou

com a camisa número oito,
utilizada pelo volante Alemão, que
teria sido o jogador punido dentro de
campo com o cartão amarelo. Ainda
de acordo com o técnico, Natan sequer
entrou em campo, ficando apenas
como suplente.
“O Sorriso está tentando
ganhar os pontos fora de campo.
Nossa equipe fez uma campanha
perfeita. Na quinta rodada, na fase de
classificação, o nosso volante Natan
estava com dois amarelos e eu resolvi
poupa-lo, é um jogador titular e ele
ficou no banco comigo. Dei
oportunidade para um garoto,
Alemão, que já jogou na base do

CRISE REPICADA

Verdão amarela despenca no
brasileiro e dispensa o técnico
S.N e O.D c/ Redação

A

queda do Luverdense para a
série D do Brasileiro já fez
uma vitima, o técnico Júnior
Rocha, que não faz mais parte do
comando do Verdão de Lucas do Rio
Verde. A diretoria do clube se reuniu
no último final de semana e decidiu
pela demissão do treinador, que estava
na sua quarta passagem pelo Verdão
do Norte. O desligamento ocorreu um
dia depois do rebaixamento do time.
Por enquanto, o auxiliar
técnico e diretor de futebol Maico
Gaúcho assume o comando técnico
interinamente. Nos próximos dias o
clube deve anunciar um novo
treinador para a sequência das
disputas da Copa Verde e Copa FMF.

Contra Mixto e União ABC,
dois próximos compromissos, Maico
ficará como técnico. O técnico Júnior
Rocha comandou o time em 35 jogos
na temporada, entre Campeonato
Mato-grossense, Copa do Brasil,
Série C do Campeonato Brasileiro e
Copa Verde. Foram nove vitórias, 14
empates e 12 derrotas. Um
aproveitamento de 39% dos pontos
disputados.
Para quem acompanha a
trajetória do Luverdense desde 2004,
sabe das dificuldades que o clube
enfrentou até se tornar uma das 40
maiores agremiações do pais.
O clube, fundado em janeiro
de 2004, logo ganhou notoriedade ao
Foto: Assessoria

Nova despedida de Junior Rocha, mostra crise no Verdão de Lucas

disputar com persistência a
série C de 2005, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, ano em que
persistência do clube foi coroada com
o acesso para a série B.
Nos anos de 2014, 2015,
2016 e 2017, o Luverdense conviveu
em meio aos grandes clubes do futebol
brasileiro e chegou a sonhar inclusive
em voar voos mais altos. Em 2017,
ano em que o clube mais faturou com
verbas de patrocínio e de TV,
curiosamente foi o ano em que o clube
sofreu sua primeira queda.
Naquele ano, a queda do
Luverdense começou, quando teve,
por força de problemas, com laudos de
segurança do estádio Passo das Emas,
mandar os primeiros seis jogos na
Arena Pantanal, em Cuiabá. O estádio
que foi palco da Copa do mundo, não
fez bem ao Luverdense. Foram seis
jogos, com cinco empates e apenas
uma vitória.
Os resultados fizeram a
equipe despencar na tabela e a
recuperação ficou difícil, culminando
com o rebaixamento para a série C. O
time terminou na 17ª colocação com
44 pontos, mesma pontuação do
Guarani de Campinas que ficou à
frente pelo número de vitórias (11
contra 10).
Com o rebaixamento veio a
diminuição das receitas e a direção foi
obrigada a montar uma equipe
modesta para a série C 2018 e mesmo
assim o clube quase conquistou a vaga
entre os 4 melhores do grupo B.
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Cavalo aguarda decisão do TJD da FMF no tapetão da segundona

Poconé. Na distribuição das
camisetas, eu dei a camisa número
oito para o Alemão e o Natan pegou a
número quinze. O nosso supervisor,
como é acostumado com o Natan
sempre de titular e com a camisa oito,
deixou no papel, Natan com a oito,
entregando para a arbitragem. Mas, o
Natan não jogou e estava com a
camisa número quinze. Já o Alemão,
jogou com a oito e levou o cartão
amarelo. Então seria o primeiro cartão
do Alemão e o Natan continuaria com

dois. Aconteceu esse
imbróglio, vamos nos defender”,
disse o técnico via telefone.
No outro jogo da semifinal, o
Nova Mutum, estreante em
competições profissionais, venceu o
Cacerense nos pênaltis neste domingo
(18) e garantiu a vaga na final, além do
almejado acesso para a 1ª Divisão do
Mato-grossense em 2020, esperando
agora o adversário para a final da
segundona, Poconé ou Grêmio
Sorriso.
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Destaque VIP ao grupo Amigos do Bem que
estão sempre juntos em prol de ajudar os
mais necessitados realizando na cidade
vários eventos, entre eles o Bazar e o Desfile
Fashion Luz. Pessoas como vocês fazem a
diferença. Nossos aplausos e
reconhecimento.

***********************
By Rosane Michels

Apagou velinha no fim de semana Sonia Lima Almeida que
festejou a data envolto ao carinho dos familiares e amigos.
Saúde e felicidades são os nossos votos para o novo ano.

Celebrar a amizade faz bem pra alma e pro coração. Nosso click as
amigas Fabíola Campos Lucas e Andressa Braga.

Em tempo parabenizamos Josinete Miranda
pela passagem de mais um natalício.
Felicidades e muitos anos de vida é o que lhes
desejamos.

Esotérico
Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de aumento
da intensidade no dia a dia, que
fica movimentado. A saúde
melhora e o período é ótimo para
fazer tratamentos de beleza ou mesmo uma
cirurgia plástica.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período em que seu
coração pode começar a bater
mais forte. Um romance pode
começar a ser delicadamente
desenhado pelo Universo. Tudo começa a partir
de uma nova amizade.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de
interiorização e necessidade de
estar mais perto dos seus. É um
período de prazer e divertimento
nas atividades domésticas. Um de seus pais passa
por um momento bastante positivo.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de
movimento na vida social e
aproximação de amigos queridos.
O momento pode envolver também uma nova e
promissora amizade. Um projeto ou contrato
pode ser aprovado.

Vênus deixa seu signo, começa
sua caminhada através de Virgem
e se une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de
movimento positivo nas finanças.
O período pode estar relacionado
com a aprovação de uma
promoção, projeto ou contrato que envolve o
aumento de sua renda.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de seu signo e
se une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de aumento
da energia vital e do carisma.
Você estará mais aberto e atraente
e, por esse motivo, pode chamar a atenção de uma
pessoa que vai mexer com você. Um romance
começa.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de diminuição
da energia vital e necessidade de
distanciar-se da vida social e de relacionamentos
vazios. O período pode estar relacionado com o
retorno de um antigo amor.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de movimento
intenso na vida social e aproximação
de amigos. Os trabalhos e os
divertimentos em grupos ou equipe são
beneficiados. Boa fase para novos contatos
comerciais.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de movimento
positivo em seus projetos
profissionais e planos de negócios. O sucesso e o
reconhecimento profissional começam a ser
desenhados. O ápice deste momento acontece em
Setembro.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de movimento
positivo em projetos que envolvem
pessoas e empresas estrangeiras. As viagens
internacionais estão favorecidas, assim como a
retomada de estudos superiores.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de maior
envolvimento com acordos e
negócios que envolvem dinheiro
compartilhado. O momento pode estar
relacionado com um empréstimo ou novo
investimento.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e se
une a Marte no mesmo signo,
marcando um período de movimento
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar relacionado
com a chegada de um novo amor e início de um
romance, para piscianos e piscianas solitários.

