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EMERGÊNCIAS
Para o parlamentar, só um veículo em perfeitas condições poderá oferecer um transporte especializado de emergência, essencial à sobrevivência do paciente

Parlamentar Max Russi cobra
nova ambulância para o HRC
Foto: Arquivo

Com uma ambulância parada devido a problemas mecânicos e
outra com constantes defeitos, o Hospital Regional de Cáceres, passa por
dificuldades quanto às ações de resgate. Informado do problema pelos
vereadores Domingos Oliveira e Valdenira Ferreira, o deputado estadual
Max Russi, apresentou indicação solicitando à SES, um novo veículo de
urgência para a unidade hospitalar. Página 03

PAULADA NO COCO

Por dose de pinga, evadido
de Cáceres sarrafeia pé fofo
Foto: Vídeo TVCA

Saúde pública é uma das bandeiras do deputado Max Russi

TRANSPORTE ESCOLAR

Pau-rodado Milton Ferreira voltou pro xilindró

Irregularidades em contrato
gera multa do TCE ao fiscal

Milton Ferreira da Silva, 63, acusado de crimes de morte em
Cáceres e que ultimamente circulava pelas ruas e praças de Cuiabá, tipo
pau-rodado, depois de desativar sua tornozeleira eletrônica, foi preso pela
Polícia Militar, após atacar um homem de 49 anos, morador de rua, a
pauladas. Os motivos, uma desavença entre ambos por causa de uma dose
de pinga, negada ao agressor. Página 04

Foto: JCC

TRAVESSIA LIBERADA

O Tribunal de Contas de Mato
Grosso multou em 100 UPFs o fiscal do
Contrato nº 37/2016, da Prefeitura de
Cáceres, Orisvaldo José da Silva, em
decorrência da constatação da
irregularidade no transporte escolar, em
desacordo com a legislação vigente.
Ainda foi determinado ao chefe do
Executivo de Cáceres que instaure
tomada de contas para apurar o dano pela
prestação do transporte escolar.

Três pontes são recuperadas
no distrito de Nova Cáceres
Foto: Ronivon Barros

Determinação é para fiscalização efetiva
dos contratos de transporte escolar

Página 03

BAIXA NO CRIME

Ações do Gefron detonam
cinco toneladas de cocaína

Moradores destacaram que as melhorias facilitam o escoamento

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cáceres através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Logística vem realizando a recuperação de várias pontes,
desta vez, no Assentamento Vale Verde, no Distrito Nova Cáceres, com
recursos próprios. O objetivo é dar mais segurança para os moradores
destas comunidades e melhorar o escoamento da produção agrícola e
agricultura familiar. Página 03

De janeiro a setembro de 2019, o Grupo
Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 5
toneladas de entorpecentes, em sua maioria pasta
base e cloridrato de cocaína. Além da droga, nos 9
meses de 2019, 176 veículos foram recuperados, 222
pessoas presas ou conduzidas, 17 armas
apreendidas, 928 munições apreendidas, 128 mil
dólares retirados das mãos de traficantes.
Balanço de 9 meses apresenta
saldo positivo contra o narcotráfico

Página 04
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Empregados do Povo

Café
da

Manhã

Alguns ignoram, fazem muxoxo,
outros não gostam e tem os que se assumem,
como empregados do povo, por ele pagos,
para as suas funções cotidianas; estamos nos
referindo aos servidores, também
conhecidos como funcionários públicos,
cujo dia especial, o calendário registra a
próxima segunda feira, 28 de outubro, não
por acaso, aniversário do Jornal Correio
Cacerense (58 anos) e Dia do santo das
causas impossíveis, São Judas Tadeu.
Historicamente, 80 anos são
passados desde que num dia 28 de outubro
do ano de 1939, o decreto 1713/39
regulamentava a distinta profissão, data
referendada como feriado em 1943 pelo
então presidente Getúlio Vargas. Claro, que
muito antes, em 1808, quando a família real
portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, se
iniciou o processo de tomada de consciência
da importância do trabalho administrativo,
diante da necessidade de promover o
desenvolvimento da então colônia, de
acordo com a diplomacia real.
Proclamada a independência, o
Brasil virou Império, depois República e, ao
longo da história política do país, sempre
estavam presentes os Funcionários
Públicos, ajudando a administrar a máquina
da nação brasileira.
Por um longo período, o ingresso no
serviço público do reino tupiniquim, foi
estabelecido por meio do que é referido
como “apadrinhamento”, isto é, troca de
favores, não havendo a necessidade de
aprovação em concurso tal como passou a
ser exigido após a promulgação da
Constituição de 1988, quando por meio do
art. 37, parágrafos I e II, ficou estabelecida a
obrigatoriedade do concurso como meio de
ingresso na carreira pública.
Obviamente, que aqui, não se fala
nos aspones de cabides, de fantasmas com
rachadinhas e quebra-galhos dos Q.Is,

EDITORIA

LAVADA MENGÃO
Nosso Café da Manhã rubro-negro para a
distinta torcida do Mengão que ainda
comemora a histórica goleada por 5 a 0
diante do Grêmio de Porto-Alegre na noite
de quarta feira última, gols de Bruno
Henrique, dois de Gabigol, Pablo Marí e
Rodrigo Caio, garantindo a classificação
para a final, no dia 23 de novembro, em
Santiago, contra o River Plate no estádio
Nacional. Nosso diagramador Marcelo e o
impressor Dodô, é só alegria.
BERERÉ/GOROROBA
As escolas da rede estadual receberam terçafeira (22) a oitava parcela do recurso
estadual destinado para a alimentação
escolar, no valor de R$ 1,9 milhão. No total,
em 2019, foram oito parcelas estaduais e
oito parcelas federais do Programa Nacional
de Alimentação Escolar, que somam R$
40,5 milhões. O valor foi depositado nas
contas dos respectivos Conselhos
Deliberativos das Comunidades Escolares e
do montante, R$ 15,9 milhões são recursos
estaduais e R$24,6 milhões, são do Governo
Federal.
TROCA DE XERIFES
Duas unidades da Polícia Militar no interior
do Estado passaram por mudanças. O 6º
Comando Regional (CR), em Cáceres, e o 7º
CR, em Tangará da Serra, estão com novos
comandantes. Em Cáceres na quinta-feira
(24), o comandante geral da Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, Jonildo José de
Assis, e o subchefe de Estado Maior, coronel
Wankley Rodrigues, deram posse ao coronel
José Nildo Silva de Oliveira, que substitui o
tenente-coronel Antônio Nivaldo de Lara
Filho. A solenidade aconteceu na sede do
Comando Regional, situado na Avenida 7 de
Setembro, Centro.
PRISÃO CELULAR
Durante ações de revistas, agentes
penitenciários apreenderam 31 aparelhos
celulares, 50 chips, uma bateria de celular,
um cartão de de memória e 56 porções
pequenas de substância que aparentam ser
maconha na Penitenciária da Mata Grande
em Rondonópolis . As apreensões
ocorreram nos raios um e três da unidade, na
terça-feira e quarta-feira (22 e 23), uma
mostra que a fiscalização não está
funcionando e tem aviãozinho aterrissando
no cadeião.
PARCELAMENTOS
O governo e o Detran-MT lançaram na
quinta-feira (24), o início do parcelamento
no cartão de crédito dos débitos de qualquer
natureza relativos a veículos automotores.
Já podem portanto desde já, serem
parcelados no cartão todos os débitos
veiculares como multa, Seguro DPVAT e a
Taxa de Licenciamento. O pagamento
poderá ser feito em até 12 vezes com até três
cartões de crédito diferentes.
ELEITORAL ADIA
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso informa
que manterá o seu atendimento normal na
segunda-feira (28). Por meio da Portaria
TRE-MT nº 398/2019, atendendo ao
estabelecido pela Portaria do Tribunal
Superior Eleitoral nº 712/2019, a
comemoração do Dia do Servidor Público
será realizada na quinta-feira (31), quando
não haverá expediente no órgão. Com base
na Lei nº 5.010/66, e Portaria nº 476/18, a
sexta-feira (1º/11) será feriado, pelo Dia de
Todos os Santos e até segunda feira, então,
prorrogando-se os prazos das respectivas
datas.

(Quem Indica) ditos de confiança,
muitas vezes, nem dos padrinhos, mas,
todos eles pagos com o nosso dinheiro via
impostos, daí, sem nenhum
constrangimento a gente taxá-los de
Empregados do Povo. A maioria,
felizmente, atenciosa, gente séria e ética na
função, fazendo jus aos salários, mas uma
minoria, vôte shomano, quer mesmo é se
encostar, jogar paciência no computador,
fofocar novela, fazer crochê e tricotar a vida
alheia, achando-se donos do pedaço e
escudados no tal artigo 331 do Código
Penal, que reza: desacatar funcionário
público no exercício da função ou em razão
dela: Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, ou multa.
Importante ressaltar que quando o
cidadão se dirige a um servidor com

público, nem sempre configura o
crime de desacato, e juízes já tem entendido
que quando o agente teve a intenção de
mostrar o descontentamento com o serviço
prestado, e não de atingir a função exercida
pelo funcionário que se encontrava no local,
não há que se falar em crime de desacato, um
raciocínio mais que perfeito, pois quem
paga por um serviço à quem presta este
serviço, deve ter todo o direito de exigir o
tratamento adequado.
Dirimida esta dúvida, folga que
ninguém é de ferro, segunda não circulamos
e como a gente não está aqui pra dar lição de
norma legal, considerando-se o espaço
exíguo, melhor bater o martelo saudando à
quem de direito, os exemplares funcionários
públicos pela sua data, 28 de outubro e que
São Judas Tadeu, os abençoe, Bom Dia!

Sínodo Amazônico
"O fogo de Deus é calor que atrai e
congrega em unidade. Alimenta-se com a
partilha, não com os lucros. Pelo contrário, o
fogo devorador alastra quando se quer fazer
triunfar apenas as próprias ideias, formar o
próprio grupo, queimar as diferenças para
homogeneizar tudo e todos."
O apóstolo Paulo, o maior
missionário da história da Igreja, ajuda-nos
a «fazer Sínodo», a «caminhar juntos»;
parece dirigido a nós, Pastores ao serviço do
povo de Deus, aquilo que escreve a Timóteo.
«Recomendo-te que reacendas o dom de
Deus que se encontra em ti, pela imposição
das minhas mãos». Somos bispos, porque
recebemos um dom de Deus.
Não assinamos um acordo;
colocaram-nos, não um contrato de trabalho
nas mãos, mas mãos sobre a cabeça, para
sermos, por nossa vez, mãos levantadas que
intercedem junto do Senhor e mãos
estendidas para os irmãos. Recebemos um
dom, para sermos dons.
Um dom não se compra, não se troca
nem se vende: recebe-se e dá-se de prenda.
Se nos apropriarmos dele, se nos
colocarmos a nós no centro e não deixarmos
no centro o dom, passamos de Pastores a
funcionários: fazemos do dom uma função,
e desaparece a gratuidade; assim acabamos
por nos servir a nós mesmos, servindo-nos

da Igreja.
Ao passo que a nossa vida, dom
recebido, é para servir. No-lo recorda o
Evangelho, que fala de «servos inúteis»;
expressão esta, que pode querer dizer
também «servos sem fins lucrativos». Por
outras palavras, não trabalhamos para obter
lucro, um ganho nosso, mas, sabendo que
gratuitamente recebemos, gratuitamente
damos. Colocamos toda a nossa alegria em
servir, porque fomos servidos por Deus: fezSe nosso servo. Queridos irmãos, sintamonos chamados aqui para servir, colocando no
centro o dom de Deus.
Para sermos fiéis a esta chamada, à
nossa missão, São Paulo lembra-nos que o
dom deve ser reaceso. O verbo usado é
fascinante: reacender, no original, significa
literalmente «dar vida a uma fogueira»
[anazopurein]. O dom que recebemos é um
fogo, é amor ardente a Deus e aos irmãos. O
fogo não se alimenta sozinho; morre se não
for mantido vivo, apaga-se se a cinza o
cobrir. Se tudo continua igual, se os nossos
dias são pautados pelo «sempre se fez
assim», então o dom desaparece, sufocado
pelas cinzas dos medos e pela preocupação
de defender o status quo. Mas «a Igreja não
pode de modo algum limitar-se a uma
pastoral de “manutenção” para aqueles que
já conhecem o Evangelho de Cristo.

EXPEDIENTE

O ardor missionário é um sinal claro
da maturidade de uma comunidade
eclesial». Porque a Igreja está sempre em
caminho, sempre em saída; nunca fechada
em si mesma. Jesus veio trazer à terra, não a
brisa da tarde, mas o fogo. O fogo que
reacende o dom é o Espírito Santo, dador dos
dons.
O fogo de Deus é calor que atrai e
congrega em unidade. Alimenta-se com a
partilha, não com os lucros. Pelo contrário, o
fogo devorador alastra quando se quer fazer
triunfar apenas as próprias ideias, formar o
próprio grupo, queimar as diferenças para
homogeneizar tudo e todos.
Muitos irmãos e irmãs gastaram a
sua vida na Amazónia. Permiti que repita as
palavras do nosso amado Cardeal Hummes:
quando fores àquelas pequenas cidades da
Amazónia, vai aos cemitérios procurar o
túmulo dos missionários. Um gesto da Igreja
por aqueles que gastaram a vida na
Amazónia.
E depois, com um pouco de astúcia,
disse ao Papa: «Não se esqueça deles.
Merecem ser canonizados». Por eles, pelos
que agora estão a dar a vida, pelos outros que
lá gastaram a própria vida, com eles,
caminhemos juntos.
***___vaticannews.va › papa › news ›
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SITUAÇÃO DE URGÊNCIA

Informação foi repassada pelos vereadores Domingos Oliveira e Valdenira, tendo Russi apresentado a indicação, justificando a necessidade do veículo de urgência

Max Russi cobra nova ambulância
para Hospital Regional de Cáceres
C
Assessoria

Foto: Arquivo

om uma ambulância
parada devido a
problemas mecânicos e
outra com constantes defeitos, o
Hospital Regional de Cáceres
Doutor Antônio Fontes,
referência para 24 municípios da
região oeste de Mato Grosso,
passa por dificuldades quanto às
ações de resgate. Essa
informação foi repassada ao
deputado Max Russi (PSB) pelos
vereadores Domingos Oliveira
Santos e Valdenira Ferreira.
O parlamentar apresentou
a Indicação nº 4774/2019,
argumentando a necessidade de
um novo veículo de urgência para
a unidade hospitalar e cobrou
medidas efetivas da Secretaria de
Estado de Saúde. “Apenas um
veículo em perfeitas condições
poderá oferecer um transporte
especializado em situações de
emergência e o Estado precisa
cumprir o seu papel de zelar pela
vida e saúde da população”,
justificou o deputado.
Outro ponto levantado
por Max Russi, que reforçou
considerar a situação como
preocupante, foi em relação ao

Emergencial 1.073/2017, após
os prefeitos da região terem
desistido de assumir a gestão do

hospital por meio do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da
Região Oeste (CISOMT).

ESCOAMENTO

Prefeitura recupera três
pontes no Nova Cáceres
Assessoria c/ Redação

A

Deputado Max Russi, reforçando a saúde pública de Cáceres

tempo-resposta. Pare ele,
esse fator é uma peça
fundamental para o sucesso nos
atendimentos de emergência.
“Os primeiros
atendimentos são fundamentais
para salvar vidas de pacientes que
necessitem de cuidados em casos
graves ou emergenciais e o tempo
de deslocamento de uma
ambulância. Desde o
atendimento ao trajeto final até o

hospital são fatores
essenciais, que afetam as chances
de sobrevivência do paciente”,
exemplificou.
O Hospital Regional de Cáceres
está sob a administração da SES
desde outubro de 2017. Lá são
atendidas em média 400 mil
pessoas, inclusive moradores de
San Matias e San Ignácio de
Velasco, na Bolívia. A medida
foi adotada com base no Decreto

FORA DA LEI

TCE multa fiscal por contrato
irregular no transporte escolar

Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria
M u n i c i p a l d e
Infraestrutura e Logística vem
realizando a recuperação de
várias pontes no município e
desta vez no Distrito Nova
Cáceres, no Assentamento Vale
Verde. Todo o trabalho realizado
foi com recursos próprios. O
objetivo é dar mais segurança
para os moradores destas
comunidades e melhorar o
escoamento da produção agrícola
e agricultura familiar.
Um dos moradores que se
identificou pelo nome de
Antônio, destacou a importância
das reformas, afirmando que este
é o acesso de vários
assentamentos para o Distrito,
por onde passam os ônibus que
levam as crianças para a escola, e
por onde os pequenos produtores
levam os produtos para vender na

cidade. “Daqui, tiramos a
nossa produção de leite,
agradecemos a prefeitura pelo
trabalho realizado, que é de
grande importância para nós,”
pontuou o morador.
A gestão municipal vem
investindo na melhoria das
estradas rurais e na segurança das
pontes do município, e com isso
melhora também a qualidade de
vida dos moradores das
comunidades rurais. “Temos que
dar essa possibilidade de
trafegabilidade para quem
trabalha e mora na zona rural, ao
produtor da agricultura familiar,
estradas e pontes traz economia e
geram a movimentação
econômica do município, a
agricultura familiar precisa deste
olhar da gestão, e por isso
estamos atendo as demandas e
investimento na zona rural,”
conclui o prefeito Francis Maris.
Foto: Ronivon Barros

Assessoria TCE/MT

O

Tribunal de Contas de
Mato Grosso multou em
100 UPFs o fiscal do
Contrato nº 37/2016, da
Prefeitura de Cáceres, Orisvaldo
José da Silva, em decorrência da
constatação da irregularidade no
transporte escolar, em desacordo
com a legislação vigente.
A decisão de julgar
procedente a Representação de
Natureza Interna (processo nº
172812/2018) ocorreu na sessão
plenária da última terça-feira, 22,
quando o conselheiro interino
João Batista Camargo apresentou

seu voto, acolhido por
unanimidade. Ainda foi
determinado ao chefe do Poder
Executivo de Cáceres que
instaure tomada de contas
especial para apurar o dano pela
prestação do transporte escolar,
(prestação de serviços) em
desconformidade com a
qualidade estabelecida nos
termos do contrato nº 37/2016,
com identificação de todos os
responsáveis e o valor do efetivo
dano causado ao patrimônio
público municipal de Cáceres.
Com o objetivo de evitar
Foto: JCC

que a irregularidade
persista, foi determinado à
Prefeitura de Cáceres que realize
a fiscalização efetiva dos
contratos de transporte escolar
celebrados pela municipalidade e
promova a apuração da
responsabilidade dos agentes
pelos fatos e irregularidades
tratados na RNI, utilizando o
procedimento que entender
necessário.
Além disso, uma cópia
dos autos foi encaminhada ao
Tribunal de Contas da União
para ciência e adoção de
providências que entender
necessárias e ao Ministério
Público Federal, Procuradoria da
República em Cáceres, para
ciência.

Melhoria das estradas rurais tem melhorado a qualidade de vida dos moradores

Transporte de alunos depende de adequação à lei vigente
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BALANÇO POSITIVO

Além de diversas prisões, apreensões de droga, carro e armas, o Gefron inaugurou a base do Limão, reforma e ampliação do Matão e a aquisição de 5 câmeras OCR

Em nove meses Gefron derruba
5 mil kg de cocaína na fronteira
D
Gefron/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

e janeiro a setembro de
2019, o Grupo Especial de
Fronteira (Gefron)
apreendeu 5 toneladas de
entorpecentes, em sua maioria pasta
base e cloridrato de cocaína. As
apreensões representam um prejuízo
de mais de R$ 65 milhões aos
narcotraficantes. A apreensão é a
maior desde a criação do Gefron em
2002.

Somente nestes 9 meses de
2019, 176 veículos foram
recuperados ou apreendidos, 222
pessoas presas ou conduzidas, 17
armas apreendidas, 928 munições
apreendidas, 128 mil dólares
retirados das mãos de traficantes.
Somado de 2014 até o mês passado,
os criminosos tiveram prejuízo de
R$ 9,8 milhões com a apreensão de
moeda em espécie em dólares.

Os dados do Gefron também
incluem os resultados da Operação
Vigia, coordenada pelo Ministério
da Justiça e da Segurança Pública.
No Twitter, o presidente da
República, Jair Bolsonaro,
comemorou os resultados das
apreensões de contrabando da
operação realizada em Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rondônia e
Acre.

PAULADA NA CABEÇA

Fugitivo de Cáceres quase mata
indigente por um gole de pinga
Pelotões fortemente armados vencem guerra contra o crime

Da Redação

M

ilton Ferreira da Silva, 63,
acusado de crimes de
morte em Cáceres e que
ultimamente circulava pelas ruas e
praças de Cuiabá, tipo pau-rodado
em meio a indigentes, foi preso pela
Polícia Militar, na noite da última
quarta-feira (23) na capital, após
atacar um homem de 49 anos,

morador de rua, (nome não
fornecido a imprensa pela polícia), a
pauladas.
Os motivos, seriam porque
o pé fofo, não queria dividir um copo
de pinga com Milton, quando ambos
estavam na na Praça do Porto,
localizado no bairro de mesmo
nome, em Cuiabá. Conforme o
Foto: Reprodução TVCA

Milton Ferreira da Silva responde por homicídio em Cáceres

boletim de ocorrências,
quando a equipe chegou, encontrou a
vítima caída ao solo, com um corte
na cabeça e ao seu lado, embriagado,
até então suspeito da agressão, que
confirmou ter cometido o crime de
lesões corporais dolosas.
O idoso disse que deu uma
paulada na vítima após ela não
querer dividir o copo de bebida
alcoólica e que ambos haviam
trocado insultos e socos e que ele
levara a melhor, se defendendo com
um porrete.
Uma unidade do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) foi acionada e prestou os
primeiros socorros, não sendo
informado seu estado de saúde.
Quando ao agressor, detido
e encaminhado ao plantão de policia
civil, constatou-se que ele era
monitorado por tornozeleira
eletrônica, desativada pelo mesmo
há algum tempo e que havia sido
proibido pelo juiz da comarca de
Cáceres, onde responde por dois
homicídios, de deixar a cidade.

No período de janeiro a
setembro, o Gefron apreendeu 26
toneladas de contrabando e
descaminho. A maioria madeira e
vestimentas. Com estes números, o
coronel PM José Nildo Silva de
Oliveira passou o comando do
Gefron para o tenente-coronel PM
Fábio Ricas de Araújo, que tem o
desafio de combater o crime nos
pouco mais de 900 km de fronteira
com a Bolívia, principal corredor do
tráfico de drogas no país. A
cerimônia foi na base do Gefron em
Porto Esperidião, na tarde da última
quarta-feira (23). Sob o comando de
Oliveira a frente da unidade, o
Gefron inaugurou a base do Limão,
reforma e ampliação do posto do
Matão e a aquisição de 5 câmeras
OCR em parceria com o Ministério
Público Trabalho, posicionadas em
pontos estratégicos que permitem a
visualização da circulação de
veículos na região. O novo

comandante do Gefron,
tenente-coronel PM Fábio Ricas de
Araújo, diz que vai dar continuidade
aos trabalhos, elevar ainda mais o
nome da unidade e do serviço
prestado. “Nós queremos continuar
aperfeiçoando o trabalho da
unidade, aprimorando a estrutura, o
conhecimento técnico, para
combater os crimes na fronteira que
tem repercussão não apenas em
Mato Grosso, mas em todo país,”
disse.
O secretário adjunto de
Integração Operacional da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública, coronel PM Victor Fortes,
disse que o Gefron cresceu muito
desde a criação em 2002, não só em
estrutura, mas em valores,
capacitação e produtividade. O
Gefron de Mato Grosso tem 140
policiais e quatro bases ao longo da
Fronteira: Limão, Vila Cardoso,
Avião Caído e Matão.

SANGUINÁRIO

Preso desferiu 19 golpes de
faca em garota de programa
PJC-MT c/ Redação

U

m dos suspeitos de ter
esfaqueado uma mulher de 31
anos e a abandonado em um
matagal, em Barra do Bugres, Nivaldo
de Souza Barros, de 34, foi preso e
surpresa, ele estava premiado com
mandado de prisão em aberto. O
violento individuo foi detido na última
segunda feira, no Bairro Maracanã,
naquela cidade.
A vítima, que não teve o nome
divulgado, recebeu 19 facadas e foi
abandonada em um matagal, perto da
Ponte Rio Paraguai, que dá acesso a
Barra do Bugres no dia 19 de maio do
ano passado bastante debilitada e com
diversas larvas nos ferimentos, sendo
socorrida e levada para o Hospital
Municipal onde foi internada. Além de
ser esfaqueada diversas vezes, a vitima
também sofreu tentativa de estupro. A
Polícia acredita que o agressor pensou
que ela estivesse morta e por isso a jogou
num matagal. De acordo com o relato da
vítima à polícia, ela foi abordada por
dois homens que a convidaram para um
programa. Em troca, eles dariam
dinheiro para ela comprar drogas.
Porém, a vítima se recusou. Horas mais
tar d e , n o mes mo d ia, e la f o i
surpreendida pelos mesmos homens.

Um deles desceu da bicicleta e
a ameaçou. Ele teria aberto as calças e
tentado manter relações sexuais com
ela. A vítima tentou se defender.
Nesse momento, o suspeito
passou a espancá-la. O homem pediu
para que o comparsa segurasse a vítima e
começou até esfaqueá-la até que ela

desmaiou. Eles a abandonaram
em um matagal. Com a prisão de
Nivaldo de Souza Barros, no Bairro
Maracanã, a policia espera agira
localizar e prender o segundo criminoso
e ambos deverão responder por tentativa
de homicídio, um deles, também por
tentativa de estupro.
Foto: PJC-MT

Esfaqueada no pescoço, vitima escapou com vida por milagre
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VIDA BANDIDA

Bandido já havia jogado carro contra policiais durante perseguição, sendo grampeado ao tentar matar dois desafetos a golpes de faca durante briga

Traficante cravou faca nos
desafetos e foi pro cadeião
Da Redação
Foto: PJC-MT

seguranças deslocaramse até o hospital da cidade e
colheram informações de que
duas pessoas estavam feridas e
que o suspeito seria um homem
que recentemente teria se
envolvido numa ocorrência de
tráfico de entorpecentes e que na
fugam havia jogado o carro que
dirigia, contra a viatura policial,
portanto, figurinha conhecida,
carimbada nas delegacias.
Nesta segunda bronca, os
investigadores iniciaram
diligências, sob a coordenação do
delegado Mauricio Maciel e até
que não foi tão difícil localizar o
meliante, que estava homiziado
em uma casa do Jardim

Aeroporto.
Na abordagem, Marcos
não acatou a voz de comando e
tentou agredir fisicamente os
policiais, precisando ser
imobilizado e algemado para ser
levado para a delegacia.
Os policiais informaram
que as duas vitimas de
esfaqueamento continuam
internadas em estado grave e
dependendo do desenrolar dos
fatos, Marcos Wilder de Morais,
corre o risco de responder por
homicídio ou no mínimo, lesão
corporal seguida de morte, crimes
que podem lhe presentear com
umas boas férias atras das grades.

SEM FUTURO

Pivetes grampeados integram
quadrilha de ladrões na região

Marcos Wilder de Morais já está chaveado no pote de Vila Bela

F

oragido da policia de Vila
Bela da Santíssima
Trindade e Pontes e
Lacerda, o perigoso individuo
Marcos Wilder de Morais,

agrediu a golpes de faca na noite
da última quarta feira, 23, dois
desafetos, durante uma discussão
em Vila Bela.
Uma das vitimas, de 56

anos, foi esfaqueada na região Da Redação
lombar e a outra, de 29 anos,
oliciais militares do
recebeu um pontaço de faca no
12°Comando Regional tórax.
Agência Regional de
Acionada, as forças de
Inteligência, 18°BPM prenderam
na madrugada da quinta-feira,
(24) por volta das 4h00, o menor
de iniciais M.H.R.S, 16, suspeito
de pertencer a quadrilha
responsável por roubos de
caminhonetes na região central
em Pontes e Lacerda.
Com o pivete, a policia
apreendeu vários matérias
roubados, sendo levado ao Cisc
local, para as devidas
providencias. na ação, o suspeito
foi encaminhado ao CISC e como
se trata de menor de idade, deve
ter sido liberado posteriormente.
Este foi o segundo caso de
ladrão menor detido ultimamente
em Pontes e Lacerda, pois na
véspera, quarta feira, 23, outro
lalauzinho, C.F.G.C havia sido
grampeado pelos fardados,
suspeito de pertencente a
quadrilha que realizava roubos de

P

caminhonete na região
central de Pontes e Lacerda.
Nesta ocorrência, o pivete
também com 16 anos, foi detido
por volta das 22h00 na Avenida
Minas Gerais. Segundo
informações obtidas pela PM, ele
e mais dois elementos teriam
combinado para roubar uma
caminhonete Hilux, inclusive,
amarrado um casal juntamente
com três crianças.
A ação teria sido
frustrada, pois o veículo não
estava no local sendo levado das
vítimas apenas aparelhos
celulares. Diante dos fatos, os
policiais identificaram a
resistência em que os suspeitos
estavam escondidos, havendo
intensa troca de tiros entre os
suspeitos e PM.
Em fuga, os suspeitos
seguiram pelo córrego Buriti e
C.F.G.C,foi agarrado, com 3
celulares, posteriormente foram
reconhecidos pelas vítimas.
Fotos: PM-MT

Menores assaltantes tem causado panico em Pontes e Lacerda

Cáceres-MT, 26 e 27 de outubro de 2019

06

JUSTIÇA PÚBLICA
Negativações e cobranças indevidas, contratos de telefonia, energia, água, internet
são principais causas no Juizado, além de ações de Família, divórcio e guarda

Juizado especial itinerante atende
moradores em Lambari D'Oeste

TJ-MT c/ Redação

Foto: JCC

Projeto do TJ-MT esteve em Cáceres por ocasião do FIPe

A

tendendo na última
semana moradores de
Lambari D´Oeste,
Comarca de Rio Branco, o
Juizado Especial Itinerante esteve
na última semana atendendo
moradores daquela cidade,
fortalecendo a Constituição
Federal ao levar Justiça às
sociedades mais distantes.
Segundo dados da equipe, entre
março e outubro de 2019, 468
pessoas foram atendidas, outras
798 receberam impacto dos
atendimentos, sendo beneficiadas
114 famílias, além do registro de
385 orientações jurídicas e
sociais. Negativações e cobranças
indevidas, contratos de telefonia,
energia, água, internet são as

principais demandas que chegam
ao Juizado. O juiz e coordenador
do JEI, Emerson Luís Pereira
Cajango, também é coordenador
do Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
Itinerante. Ele destacou que a
partir de 23 de agosto o JEI passou
a atender ações de Família, como
divórcio e guarda.
“É válido ressaltar que são
ações cujo valor não ultrapasse os
40 salários mínimos, sendo que
até 20 salários, o ingresso pode ser
sem advogado. Essa é uma missão
que temos, levar a Justiça ao povo,
é um trabalho constitucional de
dar resposta do Estado a quem
necessita. Muitas destas pessoas
não têm condições de se

locomoverem até os
fóruns e com o novo ônibus
entregue no ano passado nossa
equipe pode prestar atendimento
com total acessibilidade, o que
facilita nosso trabalho”, disse o
juiz Cajango.
O magistrado enfatizou
ainda que o Juizado vem
divulgando informações e
esclarecendo alunos de escolas
públicas das localidades por onde
passa. “São esclarecimentos
acerca de direitos e deveres
sociais.
O projeto se chama
Escola: Vamos conhecer nossos
Direitos. Abordamos temas como
bullying, violência sexual,
violência contra a mulher e o
idoso. Utilizamos cartilhas do
próprio Tribunal de Justiça. O
resultado tem sido bastante
positivo”, concluiu o magistrado.
O oficial de Justiça e
mediador judicial, Celso
Victoriano disse que atua pelo Jei
há seis anos. “Para mim é motivo
de grande satisfação e realização
ao poder representar o JEI do
TJMT. Levamos cidadania e luz
aos jurisdicionados que se
encontram na escuridão do
conflito e ser útil para eles de
alguma forma, tendo em vista o
distanciamento das comunidades
da Justiça, me traz alegria
incomensurável”, disse Celso que
desenvolveu ações em 20
comarcas, somente este ano.

BOCA DE MATILDE

Agredido a facadas por
se meter na vida alheia

Da Redação

Foto: PJC-MT

N

a noite de quarta-feira foi
registrado em
Figueirópolis D'Oeste,
na região de Cáceres, uma
tentativa de homicídio doloso.
Segundo o Boletim de
Ocorrência a Polícia Militar, 12°
Comando Regional, foi acionada,
por uma equipe do Hospital de
Saúde daquela cidade com a
informação de que havia uma
pessoa esfaqueada.
A vítima identificada
como Manoel Evangelista de
Santos relatou que teria sido
atacado pelo suspeito Albert
Saudação Alves durante um
desentendimento. Ele relatou que
a discussão teria iniciado no
Trevo, saída de Araputanga.
Segundo a vítima, a
mesma teria chamado o suspeito
para uma conversa, pois o mesmo
tem namorada e estaria traindo
ela. Quis dar uns conselhos e os
ânimos se exaltaram.
De Araputanga a vítima
seguiu para Figueirópolis, para
contar toda a história à namorada

Albert Saudação Alves, meteu a faca em Manoel dos Santos

de Albert, coisas de
fofoqueiro.
Chegando na residência
da tal, Manoel disse que começou
a falar sobre a vida de Albert
quando em determinado
momento o suspeito chegou e de
posse de uma faca, que estava no
tanque da casa, desferiu três

coxa direita e nádegas, se
evadindo.
Socorrido, o leva e traz
foi medicado e deve ter
aprendido uma lição, que ganha
muito quem não se intromete na
vida alheia e que se conselho
fosse bom, não se dava, se
cobrava.
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COPA VERDE

Jogando melhor, principalmente no segundo tempo, o Cuiabá conseguiu a virada. Com empate de 2 a 2 no soma geral e venceu por 4 a 3 na cobrança de pênaltis

Cuiabá eliminou o Goiás
em penalidades na Arena
O
O.E c/ Redação

Foto: Ascom-CEC

Cuiabá fez história na
noite desta quartafeira (23) na Arena
Pantanal. O Dourado venceu o
Goiás, equipe da Série A do
Brasileiro, pelo segundo jogo
da semifinal da Copa Verde
2019.
No tempo normal, o
Cuiabá aplicou 2 a 1 de virada,
e eliminou o esmeraldino na
disputa das penalidades. O
primeiro jogo foi 1 a 0 para o
Goiás.
No primeiro tempo, o
Cuiabá acabou saindo atrás no
placar. O atacante Rafael
Moura abriu a contagem logo

no início. Ainda na
primeira etapa, o Cuiabá não
sentiu o baque e empatou, em
chute de fora da área do volante
Jean Patrick, aos 14 minutos.
Jogando melhor durante
todo o jogo e principalmente
no segundo tempo, o Cuiabá
comandado pelo técnico
Marcelo Chamusca conseguiu
a virada. Em boa jogada do
lateral-direito Léo, que
substituiu o suspenso Toty, o
centroavante Jefinho recebeu
próximo da área, driblou o
zagueiro, e com muita
categoria, fez o segundo gol do
Dourado, garantindo a vitória

no tempo normal.
Nos pênaltis, o Cuiabá
foi competente e acertou todas
as cobranças. Jean Patrick,
Paulinho, Ednei e Alex Ruan
marcaram. Pelo lado do Goiás,
Leandro Barcia, Rafael Vaz e
Rafael Moura fizeram os gols.
Na quarta cobrança,
Alan Ruschel perdeu, e na
quinta, o goleiro Matheus
defendeu cobrança do craque
Michael, classificando o
Cuiabá para mais uma decisão
da Copa Verde.
O Cuiabá enfrentará o
Paysandu na decisão. A
princípio, o primeiro jogo será
no dia 13 de novembro. O

COPA MT

Mesmo desfalcado Verdão
acredita no titulo em casa
S.N c/ Redação

C

om um grupo reduzido e
vários desfalques, o
técnico Maico Gaúcho se
desdobra para escolher 11
jogadores e armar um esquema
ofensivo para este sábado e
vencer o Cuiabá para ser campeão
da Copa Mato Grosso.
A partida também será a
última do Luverdense este ano.

No jogo de ida, semana passada,
na Arena, o Dourado venceu por 1
a 0. O Luverdense precisa vencer
por dois gols de diferença para
ficar com o quarto título ( o
Cuiabá tem 2). Se vencer por um
gol a decisão vai para os pênaltis.
O time perdeu o zagueiro
Raphael, suspenso pelo terceiro
amarelo, e o meia Gabriel
Foto: Assessoria LEC

Para Maico Gaucho, a surpresa da virada pode voltar a acontecer

Honório e o lateral Da
Silva lesionados. “Fica difícil até
para treinar. Com poucos
jogadores a gente não consegue
sequer fazer um coletivo.
Acredito no potencial do
nosso grupo. Vamos com o que
temos e esperamos fazer um bom
jogo e encerrar o ano com
dignidade” afirmou o treinador.
Maico terá que
improvisar o volante Lorran na
zaga devido a ausência de
Raphael e por não ter outro
jogador nesta posição. Na lateral
direita o escolhido para substituir
Da Silva é Dudu, que entrou bem
no primeiro confronto, na capital.
Na posição de Gabriel Honório,
Maico deve manter Michael entre
os titulares.
A provável escalação para
a partida deve ter: Pedrão, Dudu,
Caique, Lorran e Gabriel Silva.
Mendes, Kauê, Léo Goteira e
Michael. Abu e Gustavo.
As duas equipes estão
garantidas na Copa do Brasil do
ano que vem.
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Dourado virou no tempo normal e faturou nas penalidades

duelo que valerá o título
acontecerá no dia 20. A CBF
sorteia os mandos de campos
nos próximos dias.
O Cuiabá já fez história
da Copa Verde. Em 2015, o
Dourado conquistou o título

com uma virada épica
para cima do Remo.
No Mangueirão, o
Cuiabá perdeu por 4 a 1, mas
conseguiu a virada na Arena
Pantanal, por 5 a 1,
conquistando o título.
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Parabéns Servidores
A mais justa das homenagens é para os homens e mulheres que fizeram o servir como missão de vida,
dedicando seu dia a dia e seu trabalho, além de seus conhecimentos técnicos e experiências profissionais, à
nobre tarefa de prestar serviços à sociedade.
Hoje e todos os dias reconhecemos o imenso valor dos que fazem parte da administração pública.
Nenhum país sobrevive e nenhum governo exerce o seu papel sem o corpo de servidores, responsáveis pelo
labor diário. Cumprimentando você pelo Dia do Servidor Público, agradecemos pela ética, dedicação,
comprometimento e responsabilidade com que exerce suas atividades.
Neste dia parabenizamos a todos os servidores públicos e desejamos muitas conquistas e sucessos.
Que Deus ilumine a cada um em seu serviço.

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

Esotérico
A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
estabilidade e equilíbrio
emocional. Você estará mais
calado e vai preferir o silêncio, no entanto,
passa por um momento de paz e serenidade.
Priorize a intimidade a qualquer
compromisso social.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
seriedade e vontade de se
comprometer com um
relacionamento afetivo. O momento pode
estar relacionado com um romance, que fica
sério rapidamente. Dia ótimo para estar
junto dos filhos.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
em equipe. É possível que
você seja convidado a fazer parte ou
liderar uma nova equipe de trabalho. O dia
é ótimo para firmar contatos comerciais já
realizados.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. Você estará mais sério e
emocionalmente equilibrado. O dia é
ótimo para dedicar-se à organização e às
atividades domésticas.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
concretização de planos e
projetos profissionais. Um
novo projeto pode ser aprovado. O dia é
ótimo para dar andamento a projetos já em
andamento, mas também para pedir uma
promoção ou aumento.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia em que
você estará mais sério,
especialmente com as
palavras, que serão apropriadas e refletidas.
O período é ótimo para reuniões importantes
e para a assinatura de documentos. Um
contrato pode ser firmado.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de maior seriedade e
comprometimento com seus projetos
pessoais, especialmente os que
envolvem o avanço da espiritualidade. O
dia é ótimo também para marcar ou
realizar uma viagem internacional.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de boas
novidades para suas finanças.
Um projeto, emprego ou
contrato pode ser firmado ainda hoje e
assinado em poucos dias. O dia é ótimo
também para envolver-se em novos
investimentos. Escolha os mais seguros.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização, reflexão e
responsabilidade
emocional. O momento pode também
estar relacionado com uma negociação
importante, envolvendo uma parceria
financeira.

A Lua em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
concretização de planos e
projetos na vida pessoal e/ou
profissional. Você estará mais sério e
comprometido e pode decidir por mais
estabilidade e estrutura a qualquer projeto
inovador. A segurança vai falar mais alto.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de maior
comprometimento com os
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Um namoro pode ficar mais
sério a partir de hoje. O dia é ótimo para
firmar uma nova sociedade comercial.

Ronilma da Cunha Martins
Jorge Augusto de Almeida

Cristiane Maciel Mendes

Rosane Vasconcelos

Demis Rogério

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

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
concretização de planos e
projetos de trabalho. Você
estará mais organizado e
focado nos resultados que precisa alcançar.
O dia é ótimo para começar uma dieta e/ou
atividade física, priorizando a saúde.

Marlene Fornanciari

Fábio Luiz Santos Lourenço

