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As cirurgias de catarata começaram ontem, (26), em Cáceres, sede 
da 12ª edição da Caravana da Transformação. Conforme balanço da 
organização, na abertura, domingo (25) foram registradas 720 consultas e 
2.719 procedimentos. Os procedimentos são iniciados sempre a partir das 
5h00. As cirurgias agendadas serão feitas até o dia 9 de março, na Cidade 
Universitária da Unemat. Página 05

CARAVANA

Transformação abre com
720 consultas em Cáceres

O prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, visitou as instalações da Caravana e destacou que as cirurgias vão suprir um anseio antigo dos moradores

No primeiro dia 1.380 pessoas passaram pelo local   

Foto: Secom/MT

SALDO POSITIVO

Saúde destaca aumento de
cirurgias oncológicas no HR

R e f e r ê n c i a  e m  
cirurgias oncológicas de 
urgênc ia ,  o  Hospi ta l  
Regional de Cáceres “Dr. 
Antônio Fontes” duplicou o 
n ú m e r o  d e s s e s  
procedimentos nos últimos 
três meses. Enquanto que 
em novembro de 2017 
f o r a m  r e a l i z a d a s  1 3  
cirurgias, o mês de janeiro 
f e c h o u  c o m  6 2 ,  u m  
crescimento de 376%. Em 
relação as quimioterapias, 
no mesmo período, passou 
d e  4 8  p a r a  2 8 6  
procedimentos. Página 03

Consultas de triagem também registraram um aumento   

 Foto: Arquivo

REDE MUNICIPAL

Em Cáceres sete escolas só
abrem ano letivo em março

O ano le t ivo  das  escolas  
municipais de Cáceres começou ontem, 
(26), mas as escolas municipais Tancredo 
Neves, Jardim Paraíso, Erenice Simão 
Alvarenga, Fazendo Arte, Eduardo 
Benevides Lindote e Garcês, só devem 
começar o ano letivo no dia 5 de março de 
2018. As informações são de que nessas 
unidades estão sendo realizados reparos na 
parte estrutural. 

Página 03
Ano letivo parcial acontece uma semana após a rede estadual   
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VIOLÊNCIA URBANA

Bandidos armados atacam
loja no centrão de Cáceres

A loja Explosão na Rua da Tapagem, em pleno centro de Cáceres, 
foi alvo de bandidos na tarde da sexta feira, 23, quando funcionárias se 
preparavam para encerrar o expediente. Três ladrões atacaram o 
estabelecimento, renderam as vitimas e roubaram celulares relógios, 
óculos de sol das balconistas, e roupas da loja. Mais uma marca da 
segurança zero na cidade. Página 03

Bandidos atacaram Loja Explosão no fim do expediente   

Foto: JCC

LAR DOCE LAR

Justiça liberta Arcanjo
após 15 anos de prisão

O ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro passou por audiência de 
custódia na manhã de ontem, (26), no Fórum de Cuiabá e na parte da tarde, 
enfim, foi liberado, seguindo imediatamente para sua residência, onde 
cumprirá o restante da pena. Em regime semi-aberto (que na prática iguala-
se ao regime aberto), o reeducando usará tornozeleira eletrônica e cumprirá 
medidas restritivas. Página 06

Na saída, a filha, o neto e o advogado abraçam Arcanjo    

Foto: Repórter MT

PRAZO IPVA
Amanhã, (28) é o último prazo para que 
proprietários de veículos com placa final 2 e 
3 pagarem o IPVA 2018, em cota única ou 
parcelado. Depois disso, o recolhimento será 
integral, com acréscimo de juros e multa. 
Quem optar pelo parcelamento pode dividir 
o tributo em até três vezes mensais, iguais e 
sucessivas. Nesses casos, o valor por parcela 
não pode ser inferior a uma Unidade Padrão 
Fiscal, que para o mês de fevereiro está 
cotada em R$ 129,19. O valor mínimo da 
parcela tributo foi reduzida de 3 UPF para 1 
UPF no início deste ano, confira.Os 
contribuintes que pagaram o imposto no 
período de 1º a 20 de fevereiro tiveram 5% e 
3% de desconto.

VAI & VOLTA
A secretaria de estado de Gestão firmou no 
início do mês de fevereiro um contrato de R$ 
9 milhões para a locação de um imóvel e 
conjunto de bens móveis para a instalação e 
funcionamento do Centro Logístico de 
Armazenamento e Distribuição do Estado. O 
local pertence a família do empresário 
Erivelton Gasques, dono do antigo Grupo 
City Lar, que doou R$ 500 mil para a 
campanha em 2014 para o governador 
Taques. O extrato de contrato foi assinado 
pelo secretário Júlio Modesto e publicado no 
Diário Oficial que circulou na última 
segunda-feira (19). Segundo a publicação, a 
contratação foi firmada por meio de dispensa 
de licitação e terá a vigência de 36 meses, 
sendo a quantia de R$ 250 mil por mês.

REBRANDING
Então, qual é o certo, o PMDB ou MDB? 
Pois bem, o rebranding, foi decidido numa 
convenção do dia 19 de dezembro do ano 
passado, que a grande imprensa pouco 
divulgou e conforme o senador Romero 
Jucá, presidente nacional do partido, o 
objetivo foi recuperar o nome original da 
sigla, a fim de mudar seu programa 
partidário em março deste ano, preparando o 
terreno para as eleições de 2018. Uma 
mudança para tentar assumir, aos olhos do 
público, uma nova identidade.

NA MUDA
Para a gente que militou nos anos 70 no 
MDB, oposição ferrenha contra a ditadura e 
seu partidinho, a Arena, cuja filosofia foi 
implantada na direita pós anos de chumbo 
em partidos paralelos, como o PDS, que 
virou PPB, que virou PP, o PFL que virou 
DEM, o PSDB (defecções do PMDB), tudo 
não passa de estratégia, um truque eleitoral. 
A queda de um P, não vai alterar em nada a 
essência do partido, clientelista, fisiológico 
e totalmente corrupto, que não tem a menor 
condição de se tornar um partido 
progressista, social. É uma tentativa de 
ganhar terreno eleitoral, fazendo de conta 
que é a continuidade do velho MDB, mas 
não tem nada a ver uma coisa com a outra.

SEM CELULAR
Dizem que gato escaldado tem medo de água 
fria e cachorro mordido por cobra tem medo 
de lingüiça, pois é, os políticos também 
andam ariscos com as tais gravações e o 
governador Pedro Taques copiando Michel 
Temer logo após vir à tona a famosa 
gravação da JBS,  decidiu adotar a mesma 
medida. Agora, em qualquer audiência, 
oficial ou extra-oficial, política ou 
administrativa, o interlocutor só entra no 
gabinete sem celular. Exemplo, o deputado 
Mauro Savi que ao chegar para uma reunião 
com Taques, teve que deixar o celular na 
entrada, além de tirou o paletó para mostrar 
que não havia outro aparelho. Égua, haja 
medo!
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O livro didático tem suma 
importância para o processo de 
aprendizagem no desenvolvimento do 
ser humano como aluno. Ele é 
fundamental para a formação das 
estratégias de ensino, pois norteia o 
caminho a ser traçado pelo educador. O 
livro didático é aquele que ajuda na 
formação pedagógica das pessoas e 
surgiu para ser usado como um 
complemento aos livros clássicos que as 
escolas utilizavam na época, e buscava 
oferecer informações que ajudassem no 
aprendizado das ciências, história e 
filosofia. 

Ele é de grande importância para 
o aprendizado dos alunos, quiçá, tenha 
sido um dos primeiros contatos dos 
jovens com a leitura, além de contribuir 
para ajudar o professor a traçar 
estratégias de ensino. 

Nosso mini-preambulo hoje, 
para lembrar aos que não lêem, que hoje 
segundo o calendário, é o Dia Nacional 
do Livro Didático. No Brasil, somente 
após a Independência do Brasil, em 
1822, entraram em vigorar as primeiras 
leis de educação, aumentando a 
produção de livros didáticos, inclusive 
por editoras particulares, notadamente 
francesas, pois como o país não tinha 
papel, os livros eram impressos no 
exterior, para baratear o processo. 

Com a criação do Ministério da 
Educação e Saúde em 1930, em 1938, foi 
criada a Comissão Nacional do Livro 
Didático e na década de 1940, tanto o 
ensino secundário quanto o universitário 
passaram por reformas, aumentando o 
número de estudantes e a circulação de 
livros didáticos. Pois bem, o tempo foi 
passando e da Cartilha Sodré do beabá, 
muitos sessentões de hoje em dia 
trilharam o Caminho Suave, a 
matemática do Ary Quintella, os livros 
de história de Koshiba, de português de 

Cochar e Cereja, enfim, a verdadeira 
educação. 

Mas e tudo tem um mas, veio a 
ditadura militar, o Usaid melou o MEC e 
a nossa educação foi pro lixo. 
Juntamente com a musica, a literatura, o 
teatro, o cinema, as artes de um modo 
geral, tupiniquim passaram por uma 
grande letargia. O Estado verde oliva 
priorizava com o falso milagre 
econômico (dos states & Cia) os livros 
de Educação Moral e Cívica e quando se 
propunha no pós grilhão ditatorial nossa 
cultura respirar, veio o advento da 
informática, as EAD (Ensino a 
Distancia) que sejamos sinceros, não 
funciona a contento, e a geração nerd. 

Esta foi a mais grave, alunos que 
jogam games em casa e recebem via 
smartphone as provas para fazer in-
family, vezes com aquela tia professora,  
vai vendo o estado critico, formando 

sonâmbulos cul turais ,  técnicos 
deficitários. Exatamente aquilo que o 
Estado como Leviatã deseja de seu 
povinho, independente de classe social, 
todos lumpens. 

Nos museus de nossa fértil 
imaginação embalada pela Professora 
Benedicta Stahl Sodré, aquela da 
cartilha que chegou a vender mais de 6 
milhões de exemplares em suas 273 
edições e marcou uma geração; que , os 
passos firmes de hoje ter a solidez do 
Caminho Suave da Branca Alves de 
L i m a ,  q u e  c o n t r i b u i u  p a r a  a  
alfabetização de mais de 40 milhões de 
brasileiros, concluímos nada ter a 
comemorar hoje, no Dia do Livro 
Didático. 

Basta um control C e outro V e 
pronto, tá lá sua didática do capeta, que 
vai lhe assegurar um diploma na parede e 
nada mais, Égua!

Celebrado há mais de uma década, 
ao longo dos anos, o Dia Nacional do Idoso 
instituído no Brasil pela Lei 11.433/2006, 
inspirado no Dia Internacional do Idoso, 
criada pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) em 1982, na Assembléia Mundial 
sobre envelhecimento se torna cada vez 
mais importante para os brasileiros. Com 
uma sociedade que pode chegar a ser 
composta por 73,5 milhões de idosos em 
2060 (33% do total da população de 218,1 
milhões de habitantes prevista para o 
período) segundo o IBGE, a necessidade de 
elaboração e implantação de políticas de 
proteção às pessoas de 60 anos ou mais não 
podem ser mais adiadas. 

Saúde e o combate à violência 
contra  o  idoso são a lgumas das  
reivindicações mais urgentes. De acordo 
com um estudo publicado pela Lancet 
Global Health e apoiado pela Organização 
Mundial de Saúde, um a cada seis idosos 
sofrem abusos no mundo, sendo 11,6% 

vítimas de abusos psicológicos, 6,8% 
financeiros, 4,2% negligência, 2,6% físicos 
e 0,9% sexuais – violência que atinge 141 
milhões de pessoas. 

A pesquisa foi baseada em 52 
estudos realizados em 28 países de 
diferentes regiões e os dados mostram que 
os idosos e as estimativas sobre o futuro do 
País necessitam de atenção imediata. 
Atualmente, trabalhadores com 60 anos ou 
mais representam apenas 7,4% da 
população ocupada (90,2 milhões) e 
315.000 estão desempregados. Estudos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e das Nações Unidas 
(Fundo de Populações) corroboram a 
análise. 

Além da população idosa aumentar 
150% até 2060, de acordo com as Nações 
Unidas, em dados publicados pelo 
Ministério dos Direitos Humanos, em 2050, 
já haverá mais idosos do que crianças 
menores de 15 anos no mundo pela primeira 

vez na história. Para o presidente do 
Sindicato Nacional dos Aposentados do 
Brasil (SINAB), Lúcio Bellentani, falta 
política efetiva de valorização do idoso. Por 
exemplo, como aproveitar o conhecimento 
que os idosos têm acumulado? 

Não temos políticas com relação a 
isso e é necessário que se elabore algo. Se a 
realidade dos idosos continuar assim,  pode 
se ter um problema muito sério no futuro 
porque a sociedade está envelhecendo, o 
País está envelhecendo. No Brasil, a virada 
no perfil da população está prevista para 
acontecer 20 anos antes, em 2030, quando os 
idosos serão 41,5 milhões e as crianças 39,2 
milhões. 

O reconhecimento formal do idoso 
enquanto sujeito de direito se consagra no 
Brasil com a Constituição de 1988, a lei da 
Política Nacional do Idoso (1994) e o 
Estatuto do Idoso (2003).

***___http://csb.org.br/blog
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física, calendário  e ajuste no 
quadro de vagas, atrasaram o 
início das aulas, previstas para 15 
de fevereiro.

E l i e n e  p e d i u  a  
compreensão dos diretores e 
tranqüilizou toda comunidade 
escolar, esclarecendo que as 
r e sponsab i l idades  l ega i s ,  
administrativas e pedagógicas, 
serão exercidas e que a carga 
horária de 200 dias letivos será 
cumprida nas escolas municipais.

Ela informa que as 
Secretarias de Educação e Ação 
Social esta atendendo no novo 
prédio ao lado da Secretaria de 
Saúde, na Av. Getulio Vargas n° 
838, no mesmo horário das 7h30 
às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

 ano letivo das escolas Omunicipais de Cáceres 
começou ontem, (26), 

comunicando a Secretária 
Municipal de Educação por meio 
de nota que por motivos diversos, 
algumas unidades escolares terão 
outras datas de início do ano 
letivo.

As escolas municipais 
Tancredo Neves, Jardim Paraíso, 
Erenice Simão Alvarenga, 
F a z e n d o  A r t e ,  E d u a r d o  
Benevides Lindote e Garcês, só 
devem começar o ano letivo no 
dia 5 de março de 2018 e as 
informações são de que nessas 
unidades escolares estão sendo 
realizados reparos na parte 

estrutural, e algumas ainda não 
foram preenchidos o quadro de 
servidores.

A Secretária Municipal de 
Educação, Eliene Liberato pede a 
compreensão aos pais e alunos e 
tranqüiliza toda comunidade 
escolar, esclarecendo que as 
r e sponsab i l idades  l ega i s ,  
administrativas e pedagógicas, 
serão exercidas e que a carga 
horária de 200 dias letivos será 
cumprida.

Na semana passada, (23) 
Eliene Dias, se reuniu com os 
diretores das escolas municipais e 
na pauta principal o início do ano 
letivo de 2018, destacando ela 
que alguns fatores como estrutura 

janeiro de 2018. Maria Gelsa 
Gonzaga, de 57 anos, dona de casa, 
residente em Pontes e Lacerda, 
passou por consulta e os exames 
revelaram necessidade de cirurgia 
para retirada de um hematoma no 
seio.

Ela já havia passado por 
uma intervenção anteriormente. 
“Graças a Deus a cirurgia foi 
marcada rapidamente. Fui muito 

“Tivemos uma pequena 
oscilação, inicialmente, por conta da 
mudança de gestão, mas que foi 
c o n t o r n a d a  e  r a p i d a m e n t e  
conseguimos retomar e duplicar a 
quantidade de cirurgias”, conta o 
médico.

As consultas de triagem no 
ambulatório de oncologia também 
registraram um aumento. Foram 390 
em novembro de 2017 e 426 em 

eferência em cirurgias Roncológicas de urgência, o 
Hospi ta l  Regional  de  

Cáceres “Dr. Antônio Fontes” 
d u p l i c o u  o  n ú m e r o  d e s s e s  
procedimentos nos últimos três 
meses. 
 Enquanto que em novembro 
de 2017 foram realizadas 13 
cirurgias, o mês de janeiro fechou 
com 62, um crescimento de 376%. 
Outra evolução relevante foi em 
relação as quimioterapias que, no 
mesmo período, aumentou 495%, 
p a s s a n d o  d e  4 8  p a r a  2 8 6  
procedimentos.

Desde que a Secretaria de 
Estado de Saúde reassumiu a gestão, 
em 1º de outubro do ano passado, o 
hospital vem passando por um 
processo de retorno à sua vocação 
que são os atendimentos de urgência 
e emergência, perfil exclusivo dos 
hospitais regionais públicos de Mato 
Grosso.

Esse ajuste vem permitindo 
que o Hospital Regional de Cáceres, 
de acordo com o diretor técnico 
Hernandez Coutinho, realize um 
número  maior  de  c i rurg ias  
onco lóg icas  de  u rgênc i a  e  
emergência.

  arde tranqüila sexta feira, T23, lojista e funcionárias de 
preparando para encerrar o 

expediente, fazer o caixa, ajeitar 
estoques, enfim, se preparar para 
baixar as portas que no dia seguinte é 
sábado e o descanso começa ao meio 
dia. Tranqüilo até que por volta das 
17h45, chegou um meliante moreno 
claro, estatura mediana, usando 
camiseta branca, calça jeans e tênis, 
pedindo para que uma balconista 
fizesse uma troca de roupa.

Como ela disse para que 
voltasse no dia seguinte, sábado, 
pois o caixa já havia sido fechado, o 
tal indivíduo mostrando que não 
estava pra conversa, adentrou a loja e 
em seguida, chegou seu comparsa, 
este, moreno escuro, usando 
camiseta preta com manga vermelha 
e calça jeans. Ato seguinte, sentindo-
se dono da situação, o primeiro 
suspeito sacou de uma arma de fogo 
(pistola) e ambos os bandidos, 
anunciaram o roubo.

Os  do i s  empunhando  
revolver  ordenaram que  as  
funcionárias se deitassem no chão da 

loja e  mandaram que a balconista de 
iniciais A.P.C.E fosse com eles até o 
caixa para que pudessem pegar o 
dinheiro. Enquanto um dos ladrões 
pegava uma mala da loja e 
começasse a coleta, o outro 
mantinha as vitimas imobilizadas, 
com a arma apontada para elas.

Os bandidos roubaram 
vários objetos das vítimas e do 
estabelecimento, comercial, dentre 
roupas, relógios, óculos de sol e os 
celulares das funcionárias e se 
evadiram em seguida. Foi então que 
elas acionaram a Policia Militar que 
realiza rondas ostensivas pela Rua 
da Tapagem, proximidades da 
Avenida 7 de Setembro.

Os policiais foram até a 
referida loja para atender a 
ocorrência e olhando as imagens das 
câmeras de segurança foi possível 
ver a placa da moto em que os 
ladrões chegaram, sendo uma 
Yamaha Factor, de cor prata. Apesar 
das diligencias a fim de prender os 
dois ladrões covardes e perigosos, 
não foi possível localizá-los. (Fonte 
Ripa nos Malandros).

bem tratada aqui, tanto pelos 
médicos quanto pela equipe de 
enfermagem”. O Hospital Regional 
de Cáceres é referência para 24 
municípios das regiões Oeste e 

Sudoeste, inclusive para moradores 
de San Matias e San Ignácio de 
Velasco, na Bolívia, e atende a uma 
população estimada em 400 mil 
pessoas.

SAÚDE PÚBLICA

Governo registra aumento de
cirurgias no Hospital Regional

Saúde diz que desde que reassumiu a gestão no ano passado, o HRC vem passando por um processo de perfil exclusivo, com atendimentos de urgência e emergência

SES c/ Redação

Em janeiro foram realizadas 62 cirurgias, crescimento de 376%   

Foto: Arquivo

REDE MUNICIPAL

Sete escolas só abrem ano
letivo na próxima 2ª feira

Assessoria c/ Redação

Aulas na Rede municipal começaram em quase todas escolas   

Foto: Arquivo

FIM DE TARDE

Ladrões tomam de assalto
loja Explosão na Tapagem
Redação c/ R.M

Loja Explosão, mais uma vitima da violência em Cáceres   

Foto: JCC
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a noite da última quinta Nferira, 22, policiais do 17 
B a t a l h ã o  d a  P M 

lograram deter em Mirassol 
D'Oeste na região de fronteira, 
dois elementos suspeitos com 
folha corrida exemplar no mundo 
do crime, especificamente em 
Várzea Grande e Cuiabá. A dupla 
estava em atitudes de iter-
criminis na Praça do Bairro 
Jardim São Paulo e quando foi 
abordada, jogou caô pra cima dos 
fardados.

Um deles disse se chamar 
Walisson David Cavalcante Lima 
e o outro, que se chamava Igor de 
Araujo Silva, mas quando chegou 

a hora de dar a data de nascimento 
e filiação, sentaram na jaca. 
Como não colou o babado, os 
dois foram encaminhados a DP 
pra botar ordem no papo furado.

Em contato com a central 
da policia em Cuiabá, apurou-se 
que o tal Walisson, era na 
realidade Luiz Carlos Cavalcanti, 
vulgo Poita e seu comparsa, não 
tinha nada de Igor e se chamava 
Marco Cesar de Araujo,  22, 
vulgo Maxixe, inclusive numa 
r e v i s t a  m a i s  a m p l a ,  f o i 
encontrado seu RG escondido nas 
roupas.

Marcio, o Maxixe e Luiz, 
o Poita já haviam sido presos em 

setembro do ano passado em 
Várzea Grande, acusado da 
pratica de roubo qualificado 
praticado em uma empresa 
daquela cidade. Marcio fora 
preso no Residencial Costa 
Verde, enquanto que o Poita não 
foi localizado na época. Em seu 
barraco a policia encontrou 
apenas um tablete de maconha.

Conforme relato policial, 
em agosto de 2017, Poita e 
Maxixe se passando por clientes 
comuns assaltaram uma empresa, 
na Avenida Alzira Santana, Nova 
V á r z e a  G r a n d e .  E l e s 
perguntaram aos funcionários 
sobre as mercadorias, mas na 
verdade estavam é monitorando o 
movimento da loja, com objetivo 
de verificar o melhor momento 
para a prática do crime, e 
anunciaram o roubo.

A s  f u n c i o n á r i a s  d o 
estabelecimento foram rendidas e 
levadas para os fundos, mediante 
grave ameaça com emprego de 
arma de fogo. Os criminosos 
roubaram dinheiro, jóias e 
aparelhos celulares.

No começo do ano, a 
mesma dupla já tinha sido presa 
p e l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d a 
Delegacia de Roubos e Furtos de 
Várzea Grande, também por 
roubos em empresas, mas dez 
dias depois foram colocadas em 
liberdade e voltaram a atividade 
criminosa.

 oliciais militares do PG r u p o  E s p e c i a l  d e 
Segurança de Fronteira - 

Gefron, na última sexta-feira 
(23), por volta das 22h00 durante 
patrulhamento de fronteira, 
apreenderam cerca de 26 quilos 
de cocaína, na região de Nova 
For tuna ,  em Vi la  Bela  da 
Santíssima Trindade.

A equipe volante do 
Gefron realizava o patrulhamento 
na região de Nova Fortuna, 
quando avistou uma motocicleta 
Bross de cor preta e placa OBJ 
2334, com dois ocupantes e 
traziam com eles um saco de cor 
verde. 

Diante da situação foi 
realizada abordagem e revista 
pessoal aos mesmos, sendo 
localizado dentro do saco verde 
cerca de 26 kg de cocaína. Os 
suspeitos M.T.M.C, 22 e A.R.S, 
27, foram encaminhados com a 
droga apreendida para Delegacia 
de Polícia Federal em Cáceres.

rodovia BR 070 próximo ao 
município de Porto Esperidião. 
Uma equipe volante do Gefron 
foi avisada de um veículo que 
havia sido roubado a poucos 
minutos na cidade de Mirassol, e 
que estava seguindo em direção 

Já no domingo, 25, os 
policiais do Grupo Especial de 
S e g u r a n ç a  d e  F r o n t e i r a , 
realizaram a recuperação de um 
veículo produto de roubo na 
cidade de Mirassol D'Oeste. 

A recuperação ocorreu na 

a madrugada da última Nquinta-feira (22), um 
homem foi esfaqueado 

em um ba r  em Conqu i s t a 
D'Oeste, o mesmo ainda foi 
encaminhado para o hospital Vale 
do Guaporé, mas não resistiu aos 
ferimentos e faleceu.

S e g u n d o  c o n s t a  n o 
Boletim de Ocorrências, a Polícia 
recebeu uma ligação dando conta 
d e  q u e  h a v i a  u m  h o m e m 
ensangüentado caído no chão em 
um bar, chegando lá constatou a 
veracidade dos fatos. Israel 

Gomes Santos de 47 anos de 
idade levou uma perfuração no 
tórax, foi socorrido, mas não 
resistiu aos ferimentos.

Na noite de sexta-feira 
(23) ,  a  Pol íc ia  Mil i ta r  de 
Conquista D'Oeste prendeu, 
D.J.N e J.P.S, suspeitos de 
participação no homicídio,

Os suspeitos que negaram 
ter envolvimento na morte de 
Israel, foram encaminhados para 
o CISC de Pontes e Lacerda e 
estão à disposição da justiça.

ao Distrito da Tabuleta.
Foi realizado um bloqueio 

e quando avistaram a camionete 
Hilux de placa OTH-2642, a 
equipe fez uma manobra na via e 
d e  i m e d i a t o  i n i c i o u  o 
acompanhamento ao veículo 
roubado.

O s  s u s p e i t o s 
abandonaram o veículo no mato 
empreendendo em fuga em uma 
região de mata fechada, próxima 

a Porto Esperidião. Foi realizado 
buscas, porém não localizado o 
suspeito. 

Na mesma região,  uma 
guarnição da PM localizou o 
outro veículo roubado, um 
Corolla, ambos produto de roubo. 

Os veículos e os objetos 
do roubo que estavam dentro do 
mesmo, foram conduzidos para a 
Delegacia Policia Civil de Porto 
Espiridião.

DOSE DUPLA

Gefron laça mula e recupera
carango roubado na fronteira

Rota do tráfico de drogas, a região oeste de Mato Grosso é alvo de caranguejeiros que levam os cabritos (carros roubados) para troca por cocaína na Bolívia

Gefron c/ Redação

Droga e cabritos são crimes rotineiros na fronteira    

Fotos: Gefron/MT

COBRAS CRIADAS

Dupla bandida de VG é detida
na praça do Jardim São Paulo
Da Redação

Camburão prá delegacia é a carona comum de suspeitos    

Foto: ilustrativa

P.L c/ Redação

FACADA NO BOTECO

Golpeado no tórax
não resiste e morre 

Quando socorros chegaram a vitima já havia morrido   

Foto: Sugestiva
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s cirurgias de catarata Acomeçaram ontem, (26), em 
Cáceres, sede da 12ª edição 

da Caravana da Transformação. 
 Os procedimentos são 
iniciados sempre a partir das 5h00 da 
manhã. As cirurgias agendadas serão 
feitas até o dia 9 de março, na Cidade 
Universitária da Unemat (antigo 
aeroporto).

A expectativa é de que até o 
final do evento mais de 5 mil 
cirurgias oftalmológicas sejam 
concluídas. 

As cirurgias de pterígio vão 
ser feitas no dia 4 de março e as de 
yag laser de 3 a 7 de março. 

Conforme balanço da organização, 
domingo (25) foram registradas 720 
consultas, 2.719 procedimentos e 
1.380 pessoas passaram pelo local. 
Para a segunda-feira (26), 434 
cirurgias  de catarata  foram 
marcadas.

Após o procedimento, os 
p a c i e n t e s  r e c e b e m  
acompanhamento pós-operatório de 
24h00, de  sete dias e também 30 
dias após o procedimento. 

“ A  C a r a v a n a  v e m  
estruturada para dar o acolhimento 
aos pacientes acima de 55 anos e, 
este sistema de identificação que 
fazemos junto ao Ministério da 

Saúde, permite que a gente consiga 
agregar as microrregiões, e assim, 
t rabalhar  cont inuamente  no  
atendimento dessas pessoas que não 
tinham condições de custear uma 
cirurgia como esta”, informou a 
coordenadora  de  Saúde  da  
Caravana, Simone Balena.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, visitou as 
instalações da Caravana e destacou 
que as cirurgias vão suprir um anseio 
antigo dos moradores. 

“ E s t a m o s  c o m  u m a  
demanda muito grande envolvendo a 
população mais idosa, que há muito 
tempo aguardava em uma fila de 
espera e que precisa desses 
atendimentos. 

Sem dúvidas a oportunidade 
de reduzir ou até zerar as filas de 
cirurgias oftalmológicas é de grande 
valia para todos nós”, ressaltou o 
prefeito.

Além de pacientes de 
Cáceres, a 12ª edição da Caravana 
atenderá as pessoas reguladas pelos 
m u n i c í p i o s  A r a p u t a n g a ,  
Curvelândia, Indiavaí, Glória 
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Lambari 
D'Oeste, Porto Esperidião, Reserva 
do Cabaçal, Rio Branco, Salto do 
Céu, São José dos Quatro Marcos, 
Figueirópolis D'Oeste, Jauru, 
Conquista D'Oeste, Pontes e 
Lacerda, Nova Lacerda, Vale do São 
Domingos e Vila Bela da Santíssima 
Trindade.

a madrugada de ontem, (26),  Npor volta das 5h20,  a agência 
do Banco do Brasil de São José 

dos Quatro Marcos na região de 
Cáceres, foi invadida por assaltantes que 
tentaram roubar dinheiro.

A policia foi informada via 190 
sobre o arrombamento, esteve no local e 
v i s u a l i z o u  n o  c o r r e d o r ,  u m  
arrombamento de parede, chegando a 
avistar uma pessoa que colocou a cabeça 
para o lado de fora, mas se evadiu 
rapidamente. Também foi ouvido pela 
policia um barulho  de vidros sendo 
quebrados, constatando  em seguida ser 
da janelas dos fundos  do banco.

Os ladrões foram mais rápidos 
que a policia e conseguiram fugir, 
segundo populares, três indivíduos, que 
se evadiram do local em um veiculo Gol. 
No momento da fuga, eles ainda 
abandonaram os equipamentos, usados 
no arrombamento, uma lixadeira e uma 
britadeira. Segundo a policia os 
assaltantes cortaram o cofre e levaram 
dois revolveres dos seguranças do 
banco.

Até o momento apesar de 
intensas rondas, diligencias e buscas na 
cidade e região, o tal golzinho branco 
com o bando de assaltantes não foi 
avistado.  

Caravana iniciou ontem os procedimentos de catarata

TRANSFORMAÇÃO

O prefeito municipal de Cáceres, Francis Maris Cruz, visitou as instalações da Caravana e destacou que as cirurgias vão suprir um anseio antigo dos moradores

Secom c/ Redação

Ontem, 434 cirurgias de catarata foram marcadas  

Foto: Cristiano Antonucci

m  M a t o  G r o s s o ,  2 1  Emunicípios estão sendo 
monitorados pela Defesa 

Civil após registrarem prejuízos 
causados pelas chuvas constantes 
registradas desde o início deste ano. 
No pantanal, os municípios de 
Poconé e Mirassol D'Oeste, 
respectivamente, foram os primeiros 
a decretarem situação de emergência 
n o  e s t a d o .  N e s s e s  l o c a i s ,  
comunidades estão isoladas porque a 
chuva danificou pontes e bloqueou 
estradas.

E a previsão é de que as 
chuvas intensas sigam em todo 
estado até o dia 15 de março. 
Segundo a Defesa Civil, em Cuiabá, 
na sexta-feira (23), choveu 40 
milímetros em apenas uma hora, o 
que resultou em alagamentos em 

vários pontos da cidade. No entanto, 
a preocupação maior do órgão é com 
os municípios do interior, que não 
possuem estrutura para atender às 
demandas em casos de situações de 
emergência.

Em Guarantã do Norte, por 
exemplo, choveu 140 milímetros em 
cinco horas, na última quarta-feira 
(21), o que representa metade da 
média mensal. Ao todo, 31 famílias 
tiveram as casas invadidas pela água.

Diante dos prejuízos, a 
prefeitura decretou situação de 
emergência no município na última 
quinta-feira (22). Segundo a 
administração municipal, o acúmulo 
de água dos últimos 20 dias resultou 
em estragos como transbordamento 
de um córrego e alagamentos em 
diversos bairros.

EMERGÊNCIA

Chuvas isolam áreas
de Mirassol D'Oeste

Assessoria c/ Redação

Moradores limpam sujeira deixada pelas chuvas    

Foto: Assessoria

EM 4 MARCOS

Ladrões arrombam banco
roubando cano do guarda
Redação c/ Q.M.N

Agencia do BB de Quatro Marcos foi alvo dos ladrões     

Foto: Claudia Lima
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 e x - b i c h e i r o  J o ã o  OArcanjo Ribeiro passou 
por audiência de custódia 

na manhã de ontem, (26), no 
Fórum de Cuiabá e na parte da 
tarde, enfim, foi liberado, 
seguindo imediatamente para sua 
residência, onde cumprirá o 
restante da pena. 
 Em regime semi-aberto 
(que na prática iguala-se ao 
regime aberto), o reeducando 
usará tornozeleira eletrônica e 
cumprirá medidas restritivas.

A família do ex-bicheiro 

esteve no Fórum de Cuiabá, onde 
aguardou a liberação de João 
Arcanjo Ribeiro e durante todo o 
tempo, inclusive depois da 
soltura, não quiseram prestar 
declarações à imprensa. 

Quando o Comendador 
foi finalmente liberado, o clima 
foi festivo, de abraços e sorrisos. 
No fórum estavam presentes a 
filha e o neto de Arcanjo, que 
seguiram com ele até a casa, 
acompanhados do advogado Zaid 
Arbib.

Como fundamentos para 

sua decisão, o juiz Jorge Tadeu 
R o d r i g u e s  l e v o u  e m  
consideração os argumentos da 
defesa de que o reeducando 
possui direito a progressão para 
cumprimento de pena em regime 
semi-aberto desde o dia 26 de 
agosto de 2017, quando ainda 
estava no presídio federal de 
Mossoró, Rio Grande do Norte.

A i n d a ,  l e v o u  e m  
c o n s i d e r a ç ã o  o s  e x a m e s  
psiquiátricos feitos em Arcanjo 
e m  2 0 1 6  e  2 0 1 7 ,  q u e  
a p r e s e n t a r a m  r e s u l t a d o s  

positivos. “Além disso, os 
Diretores das unidades prisionais 
em que o reeducando esteve 
segregado comprovaram que o 
reeducando apresentou bom 
comportamento carcerário, 
durante os longos catorze anos 
que permaneceu recluso a maior 
parte do tempo em regime 
diferenciado, ou seja, em 
unidades federais”.

O Ministério Público 
Estadual desistiu de recorrer da 
libertação do ex-bicheiro. A 
audiência de custódia de João 

Arcanjo foi  antecipada r  
aconteceu sob forte escolta, na 
Vara de Execuções Penais de 
Cuiabá.

Além do recolhimento do 
passaporte, outras restrições para 
Arcanjo serão o monitoramento 
eletrônico 24 horas por dia e a 
necessidade de se apresentar 
mensalmente ao Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), 
para que seja enviado ao juízo 
competente um atestado de 
f r eqüênc ia  r e f e r en t e  aos  
atendimentos dele.

 ministro da Agricultura, OBlairo Maggi, anunciou 
oficialmente, na manhã 

de ontem, (26), que não vai 
disputar a reeleição ao cargo de 
senador nas eleições deste ano.
 Em coletiva na sede da 
AMM (Associação Mato-
grossense dos Municípios), em 
Cuiabá, Maggi afirmou que já 

tinha tomado a decisão há algum 
tempo e que decidiu fazer o 
anúncio agora por entender que 
poderia estar “travando” as 
conversações em torno do 
processo político em Mato 
Grosso.

“Há algum tempo venho 
amadurecendo essa situação. A 
g r a n d e  m a i o r i a  d o s  

companheiros sabia dessa minha 
posição. E chegou hora de 
definição, do anúncio oficial”, 
afirmou o ministro. Com toda 
tranqüilidade achei que é chegada 
a hora de fazer esse comunicado 
para dizer que eu, Blairo Maggi, 
não vou participar do pleito 
eleitoral em 2018

Durante a coletiva, o 
ministro afirmou que, nos últimos 
meses, tem recebido uma série de 
convites de políticos que querem 
debater o processo eleitoral deste 
ano. “Como já havia tomado a 
decisão de não participar do 
pleito de 2018, achei por bem 
comunicar essa decisão a todos 
que estão interessados na política, 
seja os partidos ou as pessoas que 
querem disputar”, disse.

 “Com toda tranqüilidade 
achei que é chegada a hora de 
fazer esse comunicado para dizer 
que eu, Blairo Maggi, não vou 
participar do pleito eleitoral em 
2018. O que não significa que 
estou abandonando a política”, 
afirmou.

COMENDADOR SOLTO

 
Justiça liberta Arcanjo
após 15 anos de prisão

Liberdade acontece depois de 15 anos de segregação e no fórum estavam a filha, o neto de Arcanjo e o advogado Zaid Arbib que seguiram com ele até a casa

Redação c/ O.D

Comendador Arcanjo ganha enfim a liberdade   

ANUNCIO OFICIAL

Maggi anuncia que não
vai disputar a reeleição
M.N c/ Redação

Senador Maggi: “isso não significa que estou fora da política.”   

Foto: Arquivo

Foto: Repórter - MT
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minutos, Hiltinho aproveitou 
passe de Giovani, chutou de 
primeiro e mandou a meia altura 
para fazer o terceiro gol do 
Dourado: 3 a 1.

Aos 13, o goleiro Mario 
evitou quarto gol. Pitbull subiu 
mais que a defesa, cabeceou e 
quase  marcou.  O Cuiabá 
continuou 'sobrando' em campo e 
o Araguaia criou pouco para ao 
menos tentar o empate. Aos 25, 

Nenezinho cobrou falta mas a 
bola explodiu na barreira do 
Dourado. 

O atacante saiu em 
seguida e Igor, que veio do 
futebol baiano, estreou no time do 
Araguaia. Aos 31, Daniel marcou 
o segundo do time de Barra do 
Garças. O goleiro Zé Carlos 
espalmou o chute forte e Daniel 
aproveitou o rebote, marcou e 
descontou: 3 a 2.

 Sinop venceu por 2 a 0, o ODom Bosco, na Arena 
Pantanal, em Cuiabá, na 

partida válida pela 8ª rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello. O gols 
foram marcados por Cabralzinho 
e Pitty.

Com o resultado o Galo 
do Norte se mantém na terceira 
posição com 16 pontos, e vai 

disputar na próxima rodada a 
v i c e - l i d e r a n ç a  c o m  o  
Luverdense, partida marcada 
para domingo, às 15h, no Gigante 
do Norte, em Sinop. 

O Dom Bosco tem 8 
pontos, e enfrenta na última 
rodada o Ação, na Arena 
Pantanal, também no domingo, às 
15h.

No outro jogo da rodada, 

o Luverdense aproveitou o 
mando de campo e venceu o 
União por 1 a 0 e com esse 
resultado o Alviverde chegou a 16 
pontos e se mantém na vice-
liderança. Já o União está com 9 
pontos e ainda não está garantido 
na próxima fase.

O próximo desafio do 
Luverdense no Mato-grossense 
será no domingo, no clássico do 
Nortão, contra o Sinop, no 
Gigante do Norte, às 15h. 

O União enfrenta o líder 
Cuiabá, no Luthero Lopes, 
também no domingo, às 15h.

No dia anterior, sábado, 
com Éder Taques de técnico, 
substituindo o demitido Estevão 
Coutinho, o Operário (Chicote da 
Fronteira) foi buscar um empate 
em 2 a 2 contra o Poconé e ficou 
99% classificado para a 2ª fase do 
Mato-grossense. 

F inda  a  rodada  no  
domingo,m a classificação do 
campeonato estadual de futebol 
2018 de Mato Grosso é a 
seguinte: Cuiabá 22 pontos; 
Luverdense 16; Sinop, também 
16; Ação 10; Operário 9; União 9; 
Dom Bosco 8; Poconé 6; Mixto 3 
e na lanterna, o Araguaia que 
soma apenas um ponto.

 Cu iabá  venceu  o  OAraguaia na tarde de 
domingo ultimo pelo 

placar de por 3 a 2, na Arena 
Pantaal e segue invicto liderando 
o Campeonato Mato-grossense 
com 22 pontos. 
 A derrota foi ruim para o 
time de Barra do Garças que fica 
na lanterna com 1 ponto,  
precisando vencer os próximos 
confrontos e também torcer por 
tropeços do Poconé e Mixto para 
não ser rebaixado.

O jogo começou morno e 
os dois times errando bastante. 
Depois dos 10 minutos, o Cuiabá 

passou a pressionar mais, como 
na jogada que começou com 
Quaresma que mandou para 
Hiltinho cabecear, mas o goleiro 
Mário estava atento, espalmou a 
bola que foi para lateral. Hiltinho 
cobrou escanteio houve o desvio 
e a bola sobrou para Geovani que 
acabou pegando mal e deixou a 
bola escapar. 

O Dourado continuou 
atacando mais e balançou as redes 
aos 22, quando André Lima tocou 
para Hiltinho, que mandou para 
Geovani abrir o placar. 1 a 0.

A resposta do Araguaia 
veio rápida, aos 25, em uma 

jogada que começou com 
Marcos, pelo lado esquerdo, já 
dentro da área deu bate e rebate, 
goleiro do Cuiabá, Zé Carlos, 
defendeu, a sobra ficou com 
Iguinho, que não perdoou e 
deixou tudo igual 1 a 1.

Aos 44, quando parecia 
que o primeiro tempo iria 
terminar empatado, o Cuiabá 
surpreendeu o Araguaia com uma 
jogada aérea ensaiada. Geovani 
lançou para Pitbull que mandou 
de cabeça para Matheus que 
também cabeceou sem chance de 
defesa para o goleiro Mário. No 
segundo tempo, logo com 7 

BICO DO CORVO

Derrota para o Cuia complica
situação do lanterna Araguaia

Time de Barra do Garças, lutou braviamente, mas com derrota precisa vencer os próximos confrontos do campeonato  e torcer por tropeços do Poconé e Mixto

Redação c/ S.N

Dourado soube segurar ímpeto do Araguaia no 3 a 2  

 Foto: Julio Tabile

RODADA ESTADUAL

Galo e Verdão carimbam
Cavalo refuga no Chicote
S.N c/ Redação

Luverdense faturou o União no Passo das Emas   

Foto: Débora Lobo
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A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, recebe 
um tenso aspecto de Plutão e Urano 
indicando um dia de mudanças na vida 
doméstica e/ou em um relacionamento 
familiar. Mantenha a calma, pois o dia 
pode ser tenso. A compra ou venda de 
um imóvel de família, não está 
descartada.
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Capricórnio Peixes 

A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
i m p o r t a n t e s  e m  a c o r d o s  e  
negociações, que podem envolver a 
possibilidade de um novo contrato de 
trabalho. O momento pode envolver 
insegurança e tensão.

A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, recebe 
um tenso aspecto de Plutão e Urano 
indicando um dia de mudanças 
importantes na vida material e 
financeira. Um bom acordo ou 
negociação pode trazer algumas 
mudanças interessantes nos seus 
rendimentos.

A Lua em seu signo, apesar de ainda 
bem aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de 
mudanças importantes em suas 
emoções e sentimentos. Pode ser um 

dia tenso, de extrema sensibilidade, mas que aponta 
para a superaçnao de possíveis obstáculos.

A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, recebe 
um tenso aspecto de Plutão e Urano 
indicando um dia em que a necessidade 
de fazer mudanças em seu mundo 
emocional fica mais evidente. Tome 
cuidado com os excessos, que podem 
aumentar sua ansiedade.

A Lua em Câncer, apesar de ainda 
bem aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
importantes em sua vida social. Um 
importante contato comercial com 
uma grande empresa, pode ser o carro 
chefe dessas mudanças.

A Lua em Câncer, apesar de ainda 
bem aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
importantes e aprofundamento em 
seu mundo emocional. Um acordo 
envolvendo uma sociedade ou 
parceria comercial pode começar a 

ser negociado.

A Lua em Câncer, apesar de ainda 
bem aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
importantes em sua vida profissional 
e planos de carreira. Um projeto ou 
uma promoção pode ser aprovado e 
desencadear esse processo.

A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, recebe 
um tenso aspecto de Plutão e Urano 
indicando um dia de mudanças 
i m p o r t a n t e s  e m  s u a  r o t i n a ,  
especialmente a de trabalho. O dia 
pode ser tenso e envolver mudanças 
inesperadas. Mantenha a calma diante 
de imprevistos.

A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
importantes em projetos de médio 
prazo envolvendo pessoas e empresas 
e s t r a n g e i r a s .  U m a  v i a g e m  
internacional pode ser marcada ou 
realizada.
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A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
importantes em seu coração. Este 
pode ser um momento decisivo para 
um romance, que vem sendo 
desenhado pelo Universo. Mantenha a 

calma diante de situações inesperadas.

By Rosane Michels

A Lua em Câncer, apesar de ainda bem 
aspectada com Netuno e Vênus, 
recebe um tenso aspecto de Plutão e 
Urano indicando um dia de mudanças 
importantes em sua vida social e nos 
relacionamentos, pessoais e/ou 
profissionais. O momento pode 
envolver a finalização de uma 

sociedade ou parceria comercial.

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

No rol dos aniversariantes de hoje a empresária Liliane 
Rondon, que celebra a data envolto as manifestações de 
carinhos dos familiares, amigos e colaboradores. Que essa 
data se reproduza por muitos e muitos anos e que a 
felicidades, saúde e realizações estejam sempre presentes. 
Feliz Aniversário!

Parabenizamos a querida professora 
Solange Benacchio que festejou data nova.  
Que você tenha muita alegria, paz, saúde e 
felicidades.

Felicidades a linda Marimar Michels, por 
mais um ano de vida.  Que Deus continue 
guiando seus passos pelos bons caminhos, e a 
Palavra de Deus continue sendo sua força e 
inspiração. Que esses novos ano sejam de 
bênçãos,  vida longa e muito feliz. Parabéns!

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

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

Nosso bom dia é endereçado a competente equipe do Mundo dos 
Bordados, que realizam um trabalho digno de elogios. Grande 
abraço!

Foi realizado na noite de sexta-feira pelo Rotary Club de Cáceres 
jantar festivo em comemoração aos 113 anos do Rotary 
International e a posse de novos associados. O clima de alegria e 
companheirismo contagiou todos os presentes. Nossos flashs aos 
rotarianos.
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