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os primeiros quatro meses Ndes te  ano  o  Grupo  
Especial de Segurança na 

Fronteira (Gefron) apreendeu 
1,816 toneladas de entorpecentes, 
registrou 108 ocorrências e 
cumpriu 22 mandados de prisão na 
região de fronteira do Estado.
 O grupamento ainda tirou 
de circulação 2.450 quilos de 
produtos contrabandeados e 

recuperou 76 veículos. Duas 
aeronaves usadas por criminosos 
para o tráfico de entorpecentes 
t a m b é m  f a z e m  p a r t e  d a s  
apreensões, além de 21 armas, 305 
munições de diversos calibres, 
US$ 3.395 e R$ 221.744 em 
espécie.
 Para o comandante do 
Gefron, tenente-coronel PM José 
Nildo, as apreensões são resultado 

de ações integradas entre a Polícia 
Federal e Polícia Civil através da 
Delegacia de Fronteia (Defron). 
“Essa parceria das demais forças 
de segurança com o núcleo de 
inteligência do Gefron somado ao 
patrulhamento diário da unidade 
tem resultado nesses grandes 
índices”
 O comandante também 
destacou o empenho da tropa nos 

trabalhos de segurança em 980 km 
de fronteira seca com a Bolívia. 
 “É importante dizer que 
esses números demonstram o 
empenho, compromisso e a 
honestidade dos policiais que 
estão na fronteira e zelam pelo 
nome da instituição que eles 
representam. São pessoas que 
estão no trabalho sete dias por 
semana, vinte e quatro horas por 
dia”, explicou.
 Criado há 16 anos, o 
Gefron desempenha atividades de 

combate a crimes como tráfico de 
drogas, contrabando e descaminho 
de bens e valores, evasão de 
divisas e roubos de veículos. Os 
policiais realizam patrulhamentos 
pelas rodovias, estradas vicinais, 
operações, barreiras fixas e 
volantes. São três postos de 
fiscalização: Matão (no município 
de Pontes e Lacerda), Vila Cardoso 
(em Porto Esperidião), Avião 
Caído (em Cáceres), além da base 
do grupamento,  em Porto  
Esperidião.

BALANÇO QUADRIMESTRAL

Gefron apreende quase duas 
toneladas de drogas em 2018

Para o comandante do Gefron, tenente-coronel PM José Nildo, as apreensões são resultado de ações integradas entre a PF e PJC através da Delegacia de Fronteira
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Saldo positivo prova operações ostensivas na fronteira  
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m conhecido autor de Ua r r o m b a m e n t o s  d e 
caixas eletrônicos em 

Mato Grosso foi preso, na quinta-
feira (03.05), após troca de 
informações entre a Gerência de 
Combate ao Crime Organizado 
(GCCO), da Polícia Judiciária 
Civil, e Polícia Civil do Estado de 
Rondônia. Marcio Almeida 
Lima, conhecido como “Márcio 
Conan” estava com mandado de 
prisão decretado pela 2ª Vara 
Criminal de Cuiabá e estava 
usando documento falso no 
momento de sua prisão.
 O suspeito foi preso em 
uma ação da Delegacia de 
Patrimônio de Porto Velho (RO), 
em ação realizada no bairro 
Ulisses Guimarães, zona Leste do 
município. Na ocasião, o suspeito 
e comparsas foram detidos com 
porções de entorpecentes. No 
momento da abordagem, o 
suspeito tentou empreender fuga, 
mas foi detido pelos policiais. 
Questionado, ele apresentou 
documento de identificação com 
outro nome.
 Diante da suspeita da 
v e r d a d e i r a  i d e n t i d a d e  d o 

conduzido, a Polícia Civil de 
Rondônia entrou em contato com 
G C C O ,  q u e  p r o n t a m e n t e 
r e c o n h e c e u  M á r c i o  c o m o 
c r i m i n o s o  c o n t u m a z  e m 
a r r o m b a m e n t o s  a  c a i x a s 
eletrônicos praticados em Mato 
Grosso .  O suspei to  já  fo i 
investigado e preso em flagrante 
em ações anteriores realizadas 
pelo GCCO.
 Márcio Almeida Lima 

também é  inves t igado  em 
inquéritos policiais de 2011, por 
roubo qualificado e formação de 
quadrilha, receptação, furto 
qualificado, entre outros. 
 Ele é também apontado 
no assalto ao banco Santander, 
ocorrido em 16 de janeiro de 
2011, pelo o qual foi preso com 
R$ 47  mi l  jun to  com seu 
comparsa  Luiz  Alber to  de 
Moraes.

ao pular o muto, estava tentando 
se evadir para não ser preso. 
 O suspeito informou que 
já sabia que a vítima morava 
sozinha e por isso entrou sozinho, 
pois sabia que não teria nenhuma 
dificuldade em praticar o roubo.
 A ação foi  realizada 
a t r a v é s  d o  s e r v i ç o  d e 
m o n i t o r a m e n t o  e 
acompanhamento de quadrilhas 
que atuam na região e segundo 
in fo rmações  do  De legado 
Trevisan, de São José dos IV 
M a r c o s ,  a  p o l í c i a  e s t á 
a c o m p a n h a n d o  a s  a ç õ e s 
criminosas, juntando os quebra-
cabeças ,  i den t i f i cando  os 
integrantes destas quadrilhas que 
agem em vária cidades de nossa 
região.
 Segundo informações de 
policiais de Cáceres e através de 
informações do próprio Sidney, 
ele já registra passagens em 
C á c e r e s ,  p o r  r o u b o s  a 
residências, bem como um 
mandado de prisão de Pontes e 
L a c e r d a .  O  l a d r ã o  f o i 
encaminhado ao plantão da Del 
de Quatro Marcos e foi autuado 
em flagrante por tentativa de 
roubo e porte ilegal de arma, 
ficando recolhido no pote do 
cadeião, à disposição da justiça.

a noite da última sexta Nfeira,  por volta das 
21h00 aconteceu um 

roubo em residência no Jardim 
das Oliveira, em São José dos 
Quatro Marcos, onde segundo 
informações, um indivíduo havia 
pulado o muro da casa da vitima, 
uma advogada. Policiais de 
serviço de deslocaram até o 
referido endereço, com apoio de 
colegas de uma viatura de 
Mirassol D'Oeste, que estava na 
cidade e as duas patrulhas fizeram 
um cerco a moradia que estaria 

sendo invadida pelos meliantes.
 Como a ação policial foi 
rápida nem deu tempo do bandido 
escalar alguma janela e entrar na 
casa e ao ouvir a sirene das 
viaturas e tentar pular do quintal 
para a rua por cima do muro, foi 
a g a r r a d o  p e l o s  P M S  e 
identificado como Sidney F.S, 28. 
 O marginal portava um 
revólver calibre 22 de fabricação 
Argentina, mas quanto ao roubo, 
nada foi encontrado com ele, que 
confessou a intenção de roubar a 
moradora, mas não deu tempo e 

a última sexta feira, 4, Npoliciais militares da 2ª 
Cia  de  Araputanga , 

a t r a v é s  d o  1 9 0 ,  f o r a m 
comunicados sobre um grave 
acidente com vítima na MT 175, 
trecho entre aquela cidade e a 
vizinha Reserva do Cabaçal. 
 No local conhecido como 
curva da morte, próximo a 
f a z e n d a  A r a p u t a n g a ,  o 
motocicl is ta  Reginaldo do 
Nascimento Araújo, 31, morador 
da comunidade de Cachoeirinha, 
foi encontrado sem vida, caído ao 
lado da motocicleta Honda CG de 
cor verde, de placa JZI-7343.
 A s  i n f o r m a ç õ e s 
preliminares da policia não 
apontam as causas do acidente, 
que ainda estão sendo apuradas.

 Os  po l i c i a i s  apenas 
informaram que Reginaldo 
trabalhava na fazenda Adorama, 
não sendo possível avaliar o 
horário preciso. Policiais Civis da 
DP de  Arapu tanga ,  fo ram 
comunicados e compareceram ao 
local, sendo acionada também a 
Politec, que realizou  a perícia no 
local e encaminhou o corpo para o 
Instituto Médico Legal ( IML) de 
Cáce re s  pa ra  nec rops i a  e 
liberação do corpo aos familiares. 
 Muitos que trafegam pelo 
trecho da MT 175 afirmam que a 
curva é bastante acentuada e 
e x i g e  m u i t a  a t e n ç ã o  d o s 
condutores ,  j á  t endo  s ido 
registrados ali, vários acidentes, 
alguns também com vitimas 
fatais.

BANDIDO REGIONAL

Ladrão desiste de assaltar casa
assustado com sirene da policia

Bandido com mandado de prisão em Pontes e Lacerda, passagens pela policia de Cáceres ia assaltar advogada em Quatro Marcos, mas desistiu ao ouvir as barcas

Da Redação

Sidney pulou o muro e caiu nas mãos dos fardados   

Foto: PM/MT

MÁRCIO CONAN

Preso em Rondônia perigoso
assaltante de bancos em MT 
PJC c/ Redação

Marcio Almeida Lima, o “Márcio Conan” está na chave   
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FIM DA LINHA

Acidente na curva da morte
ceifa a vida de motociclista

F.A c/ Redação

Acidentes com motos são responsáveis por 80% das mortes no Brasil   
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também reforça o Movimento 
Maio Amarelo 2018 que tem 
como tema o mote “Nós Somo o 
Trânsito”. 
 O movimento chega à sua 
5ª edição, tendo como objetivo 
fomentar na sociedade discussões 
e atitudes voltadas à necessidade 
urgente da redução do número de 
mortes e feridos graves no 
trânsito. 
 O evento propõe o  
envolvimento direto da sociedade 
nas ações e propõe uma reflexão 
sobre uma nova forma de encarar 
a mobilidade. 
 Trata-se de um estímulo a 
todos os condutores, pedestres e 
passageiros a optarem por um 
trânsito mais seguro.

 p r i m e i r o  p a s s e i o  Oc i c l í s t i co  do  ma io  
amarelo de Cáceres, 

realizado pela 4ª CIRETRAN de 
Cáceres/DETRAN-MT, com 
apoio da rádio difusora, será no 
dia 19 de maio próximo, com 
concentração na praça de eventos 
da Sicmatur a partir da 15h00 e 
início do passeio as 15h45. 
 Serão  sor teados  01  
processo de primeira habilitação, 
bicicletas, ar condicionado, 
celular, kits de academia, relógio, 
kit Tererê, capacetes entre outros 
brindes. 
 Para participar, as pessoas 

deverão fazer suas inscrições 
com 1 kg de alimento (não 
perecível) na 4ª CIRETRAN, 
Juba Supermercado, Atacado 
Pantanal, Auto Escola Dunga, 
Auto Escola Mendes, Auto 
Escola Junior, Auto Escola Eficaz 
e Auto Escola Santo Antônio.  
 O passeio ciclístico tem 
como finalidade fomentar um 
trânsito mais seguro aos ciclistas, 
uma vez que, em seu último 
levantamento o Ministério da 
Saúde verificou que no Brasil são 
internados 32 ciclistas por dia, 
devido aos acidentes de trânsito.
 O passeio ciclístico 

ZPE, outra obra paralisada na 
cidade.
 Conforme a Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secitec), a Escola Técnica 
E s t a d u a l  c o m e ç o u  a  s e r  
construída em 2016, no Centro 
Operacional de Cáceres, e já está 
com 90% de sua obra pronta, 
admitindo que a paralisação nas 
obras se dá por meio da falta de 

vistoriadas pelo governador 
Pedro Taques que se fazia 
acompanhar do então vice-
governador Carlos Fávaro e do 
secretário Domingos Sávio, 
destacando o governador a 
importância da escola projetada 
em 5.560 metros quadrados, para 
atender Cáceres e municípios 
vizinhos. Sobretudo, para a 
formação de mão de obra para a 

 revista para ser entregue à Pcomunidade de Cáceres 
no final do ano passado, a 

Escola  Técnica  Estadual ,  
encontra-se com suas obras 
paralisadas há mais de três meses 
e dezenas de operários da 
empreiteira BK Construções e 
Incorporações, responsável pela 
construção, foram demitidos, não 
havendo perspectivas para o 
retorno dos trabalhos. A BK teria 
interrompido as obras em 
decorrência de atrasos nos 
pagamentos pelo governo, que 
segundo nota da empresa, nos 
últimos 180 dias não repassa 
recursos.
 Há pouco mais de um ano, 
no dia 9 de março de 2017, o 
governo afirmava ter investido 
R$ 11 milhões na construção da 
ETE, que já estava naquela época 
com 50% das obras concluídas e 
que a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secitec) deveria inaugurá-la em 
dezembro daquele ano. 
 Naquela quinta feira de 9 
de março de 2017, as obras foram 

ma parceria entre a unidade Uprisional  de Cáceres,  
empresas e a prefeitura da 

cidade permite que reeducandos 
prestem diversos serviços ao 
município. Os internos trabalham na 
troca das antigas tubulações de água 
em ruas da cidade, coleta de lixo, 
limpeza de ruas e escolas, entre 
outras atividades. 
 Atualmente, cerca de 60 
recuperandos trabalham de segunda 
a sexta-feira nas autarquia, que faz a 
coleta de lixo, Eletroconstro e GM 
10, responsáveis pela limpeza das 
ruas e a empresa Águas do Pantanal, 
que presta serviço de água e esgoto 
na cidade. 
 Os trabalhos extramuros 
também são realizados nos prédios 
da prefeitura, Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura, Fórum local, 
canil da Fronteira (Gefron) e Polícia 

Ambiental. O diretor da unidade 
prisional, Welton Dias Ribeiro, 
informa ainda que há na unidade o 
Projeto Escola Limpa, em que os 
internos fazem limpeza, pintura e 
reparos nas escolas da cidade. 
 Segundo Wel ton ,  são  
liberados para a ação os internos que 
já cumpriram 1/6 da pena e que têm 
bom comportamento. A liberação é 
feita mediante autorização da Justiça 
local.
 “Além disso, eles ainda 
recebem remição da pena, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal que 
determina que a cada três dias, um 
dia é descontado na pena recebida”, 
informa o diretor. 
 Ele conclui dizendo que os 
internos gostam desse trabalho 
porque as famílias deles se sentem 
orgulhosas pelos serviços que estão 
prestando à sociedade.

repasses de recursos federais. 
Segundo o secretário Domingos 
Sávio Boabaid Parreira, o total 
dos recursos do Fundo Nacional 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a  
Educação de R$ 11 milhões deve 
ser liberado no final deste mês de 
maio, quando as obras deverão 
ser reiniciadas e concluídas.  
 “A liberação do recurso 
do FNDE deve acontecer no final 

de maio, agilizando a entrega das 
ETE's Cuiabá, Matupá e Cáceres 
e dando continuidade às outras 
obras. As demandas do ensino 
t é c n i c o  c r e s c e r a m  
exponencialmente nos últimos 
dois anos e todos os esforços são 
para que possamos atender cada 
demanda, de ponta a ponta de 
Mato Grosso”, pontuou o 
secretário Boabaid Parreira.

FALTOU CASCALHO

Empreiteira interrompe as 
obras da ETE em Cáceres

Com orçamento de R$ 11 milhões, 90% do prédio concluído, previsão de entrega em dezembro de 2017 escola teve obras interrompidas por atraso de recursos
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Obras adiantadas são paralisadas por atraso de verbas   

VAI DAR PEDAL

Maio Amarelo acelera dia 19
passeio ciclístico em Cáceres
Assessoria

 Foto: Reprodução

Passear de bike é sempre uma boa pra moçada de Cáceres    
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PARCERIA/CÁCERES

Reeducandos prestam serviços
para a prefeitura e empresas

Assessoria c/ Redação

Detentos liberados conseguem remir parte de pena no trabalho    

Foto: SESP/MT

CALENDÁRIO
Neste dia 8 de maio, terça feira de outono, o 
calendár io  regis t ra  quatro  datas  
importantes, o Dia Nacional do Turismo, 
(leia abaixo a crônica da jornalista Rosane 
Michelis, nossa chefinha prety blonde 
sobre este dia, afinal ela é pós em turismo); 
Dia do Profissional de Marketing, (com a 
palavra nosso publicitário Gregory 
Gaucho); Dia do Artista Plástico, (este 
editor dá suas raquetadas nesta arte); Dia 
Internacional da Cruz Vermelha e Dia da 
Vitória. 

SERTANEJUR
Um verdadeiro sertanejo jurídico 
conforme a coluna Poder em Jogo, do 
jornal O Globo, o 23º Congresso de 
Magistrados Brasileiros em Maceió nas 
Alagoas, com direito a show de Maiara e 
Maraisa. Olho nos patrocínios: Associação 
dos Titulares das Serventias Extrajudiciais 
do Brasil, que passou a denominar-se 
Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil em 1994, (Lei nº 8935/1994, que 
regulamentou o artigo 236 da Constituição 
Federal); a Qualicorp, operadora de planos 
de saúde, e duas estatais, a Caixa 
Econômica e a Itaipu Binacional. É o tal 
negócio, prá afilhado bom, não faltam 
padrinhos. 

IPVA FINAIS 8 E 9
O pagamento com desconto de 5% no 
IPVA, para proprietários de veículos com 
placa final 8 e 9, pode ser feito até o dia 10 
de maio. Após a data, o tributo poderá ser 
recolhido com 3% de desconto, até o dia 
21. As reduções no valor do imposto são 
concedidas para pagamentos realizados em 
cota única. De acordo com a Secretaria de 
Estado de Fazenda, do dia 21 até o último 
dia útil do mês (30), o pagamento será 
integral e sem desconto. Após esta data, o 
imposto terá acréscimo de juros e multas. 
Os contribuintes podem, ainda, optar pelo 
parcelamento do débito em até três vezes 
mensais, iguais e sucessivas.

CARIMBA ESSA!
Os Correios decidiram fechar nos 
próximos meses 513 agências próprias e 
demitir os funcionários que trabalham 
nelas, o que deve atingir 5.300 pessoas. A 
medida foi aprovada em reunião da 
diretoria em fevereiro e é mantida em sigilo 
pela empresa. Quem participou dela teve 
de assinar um termo de confidencialidade, 
o que não é usual. Na lista há agências com 
alto faturamento. Em Minas, das 20 mais 
rentáveis, 14 deixarão de funcionar. Os 
clientes serão atendidos por agências 
f ranqueadas  que  func ionam nas  
proximidades das que serão fechadas. E 
haja desemprego, na terra temerosa. 

SALARIÃO DE BACANA
O presidente da Eletrobrás Wilson Ferreira 
Jr. solicitou um aumento do próprio salário 
em 46,4%, no exato momento em que corta 
investimentos e custos da estatal para 
vendê-la;  O pedido de aumento do próprio 
salário foi enviado em 14 de março à 
Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais e além do aumento 
do presidente, o pedido inclui o aumento de 
salário dos presidentes das subsidiárias e 
de diretores e representantes dos conselhos 
fiscal e de administração. Enquanto isso, o 
salário mínimo em 10 anos não somou este 
reajuste, coisas de Brezil. 
Artigo 
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 Até parece que a gente não tem mais 
assunto, que está trocando seis por meia 
dúzia, que não acontece nada de novo, nem 
mesmo pecado do lado de baixo do equador, 
como dizia o mestre Chico Buarque, pois é, 
seu Chico, eles, (e não são os do além de 
Dona Mercedes da novela), pois bem, eles, 
na maior cara lavada, estão cometendo mais 
de um pecado rasgado, e quando é lição de 
esculacho, olha aí, sai de baixo, que a 
turminha é professor. 
 A gente usa de parangolés sofísticos 
porque coloquial não pega, quando o papo é a 
imolação da coitadinha dita Carta Magna do 
reino tupiniquim, que, além de tripudiada e 
não respeitada por quem de direito, ainda 
sofre retalhações, (com lh mesmo) como na 
semana passada, diante da restrição do tal 
foro privilegiado por ministros da suprema 
corte. 
 Aqui, eles chamam de Supremo, o 
STF, quando supremo mesmo é Deus, isento 
de separação de poderes, sendo onipotente. 
Por falar em divisão de poderes, maximis 
vênia, nos reservamos no direito de opinar 
que a doutrina pura da separação dos poderes 
é essencial para o estabelecimento e 
manutenção da liberdade política, com um 
governo dividido em três ramos ou 
departamentos, legislativo, executivo e 
judiciário. Cediço, que independência e 
autonomia previnem o uso tirânico do poder 
e que as disputas entre judiciário e legislativo 
afetam o equilíbrio previsto nas regras. 
 Mas, os últimos registros no patropi 
mostram que ao contrário do previsto na 
Constituição Federal, os poderes em rota de 
colisão, usurpam espaços alheios e não temos 
na essência, 3 poderes. No caso do STF 
afastar parlamentares, SMJ, a decisão com 
certeza, fere prerrogativas unas do 
Congresso e mais recentemente, ainda 
cheirando a tinta de impressora laser-jet, a 
restrição do foro privilegiado aos 
parlamentares, decidido numa távola 
retangular por mui ínclitos togados da 
Colenda Corte. 

 Os holofotes fosforesceram, a 
pequenez da grande mídia abriu garrafais, o 
âncora plin-plin empostou a voz para a boa-
nova, aleluia, que a moralidade foi instalada 
no país. Melhor mudar de canal e se possível, 
assistir as patacoadas dos Simpsons em 
Springfield. Nos intervalos, pegar carona 
com o jurista e professor de Direito 
Processual Penal Afrânio Silva Jardim. 
Comungando da nossa opinião, o nobre 
jurista mostra que a decisão do STF que 
restringiu o foro privilegiado para os 
parlamentares serve, na prática, para que o 
Judiciário assuma a prerrogativa de legislar 
em detrimento do Congresso, algo jamais 
visto. Sinceramente amigos, é algo 
inconcebível para este editor que advogou 12 
anos em São Paulo, assistir passivamente um 
tribunal alterar a Constituição Federal 
através de uma questão de ordem. 
 Não é novidade para nenhum 
acadêmico de direito, que o Supremo não 

pode substituir as duas casas do Congresso 
Nacional, que precisam de quorum 
qualificado (alto) para aprovar uma emenda à 
Constituição Federal. Senão vejamos in-
verbis:__“CF/1.988 - Artigo 102. Compete 
a o  S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  
precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: I – processar e julgar, 
originariamente: b) nas infrações penais 
comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso 
Nacional, seus próprios Ministros e o 
Procurador-Geral da República”. 
 Com exceção dos presidentes dos 3 
poderes, a ressalva acrescentando restrição a 
uma regra constitucional não é interpretá-la, 
mas criar outra regra restringindo o seu 
campo de incidência! Que fique bem claro, 
que não se trata de ser favorável ou contra o 
foro por prerrogativa de função dos 
parlamentares e sim, de mostrar um atropelo 
a divisão de poderes.

Alô, leitores semanais, há menos de um mês, 
teremos a abertura em Cáceres do maior 
festival de pesca embarcada do planeta, o 
nosso FIPe em sua 37ª versão. Eu seria 
suspeita de ficar aqui rasgando seda, afinal, o 
patrono criador deste evento marca registrada 
da Princesinha do Pantanal é o meu saudoso 
pai Aderbal Michelis, mas não poderia me 
furtar ao nosso ícone pantaneiro, quando 
comemoramos o Dia Nacional do Turismo, 
neste 8 de naio. 
 E modéstia a parte, sobre turismo, 
este conjunto de atividades que envolvem o 
deslocamento de pessoas de um lugar para 
outro, seja ele doméstico ou internacional, 
posso falar de cátedra, mercê do curso de pós 
graduação que fiz após o bacharelado de 
geografia, um complementando o outro. Filha 
de Cáceres, posso afirmar, que a cidade é um 
grande laboratório para os turismologos, um 
paraíso, para os visitantes e, como diz o nosso 
editor e musico Daniel Macedo em suas 
musicas pantaneiras, uma Princesa que 
nasceu Rainha. Bucólica, plácida bicentenária 
com seus casarios seculares, fauna e flora 
legados pela divina providencia aos filhos da 
Mãe Natureza, teria tudo para estar entre as 29 
cidades turísticas do Brasil, mas não está. 

Busquei a lista para não deixar dúvidas, Lá 
vai: Fortaleza, Ceará; Blumenau, Santa 
Catarina Olinda, Pernambuco; Ouro Preto, 
Minas Gerais; Salvador, Bahia; Florianópolis, 
Santa Catarina; Gramado, Rio Grande do Sul; 
Maceió, Alagoas; Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro; Morretes, Paraná; Curitiba, Paraná; 
Holambra, São Paulo; Fernando de Noronha; 
São Francisco do Sul, Santa Catarina; Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul; Monte Verde, 
Minas Gerais; Brasília, Distrito Federal; 
Pirenópolis, Goiás; Joinville, Santa Catarina; 
Garibaldi, Rio Grande do Sul; Petrópolis, Rio 
de Janeiro; Porto Seguro, Bahia; Pomerode, 
Santa Catarina; João Pessoa, Paraíba; 
Diamantina, Minas Gerais; Gonçalves, Minas 
Gerais; São Paulo, São Paulo; Campos do 
Jordão, São Paulo e São Bento do Sul, Santa 
Catarina. 
 Tudo bem que tem umas pérolas na 
lista que não perdem em nada para os 
milenares destinos de cosmopolitas, assim 
como a nossa estrela fronteiriça, cujo brilho 
na reserva da biosfera, acredito, fica 
embaçado pela falta de uma política séria 
voltada ao setor, que a atual administração 
herdou. 
 Exceto demagogias, não se faz 40 em 

4, mas em menos de quatro anos, mesmo com 
a crise, muito foi feito no turismo de Cáceres, 
uma prova, o Centro de Convenções Maria 
Sophia da Silva Leite, amplo, arejado, salas 
administrativas, salão para eventos e espaço 
de artesanato no piso, etc. Agora, com a mato-
grossense Tetê Bezerra no comando da 
EMBRATUR, acende-se uma luz no fim do 
túnel e oxalá, Cáceres possa explorar mais seu 
legado natural com apoio e subsídios dos 
governantes. Gestores que encaram o turismo 
como uma atividade de percepções e de ponta, 
que operam com seriedade no setor, a nossa 
hospitaleira cidade tem. 
 O negócio agora é apostar em uma 
articulação de políticas públicas para 
investimentos e infra-estruturas no turismo. 
Estamos em ano eleitoral, não podemos 
estacionar, seguir avante deve ser a meta para 
que possamos futuramente fazer parte quiçá 
do 30º destino turístico brasileiro. A gente está 
aqui pra participar, colaborar, sugerir, enfim, 
ajudar a tocar o barco além do FIPe, ratifique-
se, o nosso ícone, enquanto esperamos as 
águas rolar nas ondas do amor. 
***___Rosane Michelis – 
Jornalista, bacharel em Geografia e Pós em 
Turismo. 
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 Prevista para ser entregue à comunidade de Cáceres no final 
do ano passado, a Escola Técnica Estadual, encontra-se com suas 
obras paralisadas há mais de três meses e dezenas de operários da 
empreiteira BK responsável pela construção, foram demitidos, não 
havendo perspectivas para o retorno dos trabalhos. Os motivos 
seriam falta de repasse recursos pelo governo há 180 dias. Página 03

BERERÉ ATRASADO

Escola técnica de Cáceres 
paralisa obras na reta final 

Secitec admite que construção iniciada em 2016, no Centro Operacional de Cáceres, está com 90% da obra pronta e só parou por falta de recursos federais

ETE deveria ter sido inaugurada em dezembro de 2017   

Foto: Reprodução

PASSEIO CICLÍSTICO

Pedaladas em Cáceres marca 
as atrações do maio amarelo

 O pr imeiro  passe io  
ciclístico do maio amarelo de 
Cáceres, realizado pela 4ª 
CIRETRAN/DETRAN-MT, 
com apoio da Rádio Difusora, 
será no dia 19 de maio próximo, 
com concentração na praça de 
eventos da Sicmatur. Serão 
sorteados: um processo de 
primeira habilitação, bicicletas, 
ar condicionado, celular, kits de 
academia, relógio, kit Tererê, 
capacetes entre outros brindes. 

Página 03

Passeio ciclístico reforça o mote “Nós Somo o Trânsito”  

 Foto: Arquivo

MULA NA TRANCA

Traficante de Santa Fé dança
com 25 kg de coca no Araguaia
 Gerson Soares da Silva estava todo 
feliz em seu Santa-Fé Hyundai no final de 
semana, transportando 25 kg de cocaína 
quando foi surpreendido pelos policiais do 4º 
CR do 15º Batalhão de Polícia Militar no 
posto fiscal Henrique Peixoto de Alto 
Araguaia e não teve choro. Apesar do caô, os 
fardados encontraram a farinha do capeta no 
air-bag do carrão e o mula foi pra tranca. 

Página 05
Mulão Gerson S. da Silva vai morgar bom tempo no xilindró   

 Foto: Agora-MT

Página 04

Página 04

Página 04

 Uma parceria entre a unidade prisional de Cáceres, empresas 
e a prefeitura da cidade permite que reeducandos prestem diversos 
serviços ao município. Os internos trabalham na troca das antigas 
tubulações de água em ruas da cidade, coleta de lixo, limpeza de ruas 
e escolas, entre outras atividades. Cerca de 60 recuperandos já 
trabalham na coleta de lixo. Página 03

PREFEITURA/EMPRESAS

Parceria gera mão de obra 
para reeducandos na cidade 

São beneficiados e remidos, detentos que cumpriram 1/6 da pena  

 Foto: SESP/MT

FUGA BRECADA

FALSO SELVAGEM

Assaltante salta o muro 
caindo nas mãos da PM

Conan que roubava bancos
em MT caiu em Rondônia

FATALIDADE

Polícia encontra motoqueiro 
sem vida na curva da morte

Cáceres-MT, terça-feira 08 de abril de 2018
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or meio de denúncia sobre Pum carregamento de 
drogas, a guarnição do 4º 

Comando Regional do 15º 
Batalhão de Polícia Militar que 
realizava policiamento no posto 
fiscal Henrique Peixoto de Alto 

carregamento de cocaína sendo 
transportado em um veículo do 
modelo Santa Fé da marca 
Hyandai e quando os policias 
avistaram um veículo semelhante 
aproximando-se ao posto fiscal 
n o  K m  5 ,  r e a l i z a r a m  a  

Araguaia, conseguiu prender o 
suspeito, Gerson Soares da Silva, 
no último sábado (5).
 Segundo as informações 
passadas ao sargento Mangabeira 
e o soldados Sperafico e 
H a r t h c o p f ,  h a v i a  u m a  

abordagem. 
 Quem dirigia o carro era 
Gerson Soares da Silva, que ao 
ser abordado e indagado sobre o 
veículo ,  pres tou a lgumas 
informações, mas apresentava 
um certo nervosismo, fato que 
despertou ainda mais suspeitas 
nos policiais que fizeram uma 
revista minuciosa no veículo.
 Foi então constatado que 
no compartimento do Airbag 
haviam 25 tabletes de cocaína, 

aproximadamente 27 quilos e 25 
gramas. Após a apreensão, foi 
dada voz de prisão a Gerson, que 
foi encaminhado à delegacia com 
a droga apreendida, sendo o mula 
autuado em flagrante pelo crime 
de tráfico de entorpecentes. 
 Passo seguinte, a remoção 
ao cadeião local, onde já se 
encontra a disposição da justiça. 
O traficante não informou onde 
havia pego a droga, que deve ter 
saído da fronteira com a Bolívia. 

primeiros socorros a vitima, 
apenas iniciais fornecidas pela 
policia, L.C.D, 40, foi encontrado 
estava caído ao lado da varanda 
da casa, com sangramento no 
pulso. De imediato a equipe 
médica realizou os primeiros 
atendimentos, e conduziu o 
mesmo para o PSF e em seguida 
para hospital Samuel Greve, em 
Mirassol D'Oeste, onde ficou sob 
cuidados médicos. 
 Conforme relatado no 
Boletim de Ocorrência, a esposa 
da vítima teria relatado aos 
policiais que seu esposo teria 
chegado em casa embriagado, 
quando ela sugeriu o fim do 
r e l a c i o n a m e n t o  e  L . C . D  
inconformado  se apossou de uma 
lâmina de barbear e cortou o 
próprio pulso, tentando cometer 
suicídio. 
 O fato foi registrado n 
Delegacia de Polícia Civil de 
Mirassol D'Oeste, que tomará 
outras providências, com aqueles 
conselhos de praxe, para que a 
vitima repense seu gesto e não 
volte a cometer loucuras.

m individuo tentou se Um a t a r  a p ó s  a  
companheira ter dito que 

iria se separar dele, fato ocorrido 
no Distrito de Santa Rita, distante 
a 15 Km de Curvelândia, por 
volta das 22h00, do último 
domingo, 6. 
 Os policiais militares 
receberam ligação sobre o 

tresloucado ato e rumaram para o 
local, conferindo que a vitima 
havia tentado realmente se matar, 
c o r t a n d o  o s  p u l s o s .  F o i  
providenciado o auxílio rápido e 
uma ambulância foi solicitada 
para atender o auto-lesionado. 
 No local, o serviço 
médico municipal deslocado com 
a  ambulância  pres tou  os  
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m inves t i gação  de  Edenúncia anônima, a 
Polícia Judiciária Civil, 

com apoio da Polícia Militar, 
realizou em um posto de 
combustível na cidade de Jauru 
no último sábado (5), a apreensão 
de madeira (espécies Garapa e 
Jatobá) transportada de forma 
irregular em caminhão modelo 
VW/7.100, cor azul,  sem 
qualquer  documento e /ou 
autorização para o transporte e/ou 
extração. 
 Motorista e ocupante do 
caminhão disseram aos policiais, 
que a madeira era oriunda da 
Fazenda Guaporé, distante 
aproximadamente 40 km da 
cidade de Jauru, onde havia sido 
derrubada 
 O s  e n v o l v i d o s  n o  
transporte foram conduzidos à 
Delegacia da Polícia Civil de 

Jauru, para registro da ocorrência 
referente ao crime de “vender, 
expor à venda, ter em depósito, 
transportar ou guardar madeira, 
lenha, carvão, e outros produtos 
de origem vegetal, sem licença”, 
e  d e m a i s  p r o v i d ê n c i a s  
necessárias para o esclarecimento 
do fato.
 Ouvido sobre o caso pela 
r e p o r t a g e m  d o  C o r r e i o  
Cacerense, um agente da Policia 
Rodoviária Federal, disse que a 
pena para quem for flagrado 
transportando madeira de espécie 
pertencente sem licença válida é 
de detenção de seis a um ano, e 
multa. 
 A i n d a  s e g u n d o  o  
patrulheiro da PRF, a pena pode 
aumentar em caso de transporte 
irregular flagrado em período 
noturno, o que seria a agravante 
do crime qualificado.

AR-BAGULHO

Mula dança no Araguaia
com 25 quilos de cocaína

Traficante Gerson Soares da Silva, escondia no compartimento do Airbag do Santa Fé Hyudai 25 tabletes de cocaína, aproximadamente 27 quilos e 25 gramas

Redação c/ GD

Mula Gerson Soares da Silva dançou com 25 kg de coca   

Foto: Agora-MT

COISAS DA CACHAÇA

Bebeu toda, brigou com esposa
e tentou contra a própria vida

Da Redação

Vitima foi encontrada caída ao lado da varanda da casa   

Foto: PM/MT

GAFANHOTOS BÍPEDES

Caminhão com madeira ilegal 
foi apreendido pela PM e PJC  
PJC/MT c/ Redação

Caminhão e madeira foram apreendidos pelos policiais   

Foto: PJC-MT
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disputada no início da tarde de 
domingo (6) recoloca o time mato-
grossense em situação delicada na 
tabela. 
 O Verdão do Norte resistiu 
até a parte final do jogo, quando 
levou um gol aos 33 minutos do 
segundo tempo, anotado pelo 
volante Jean Silva. 
 Os mato-grossenses até 
ameaçaram algumas vezes e 

tiveram um elevado número de 
sete escanteios na partida, mas não 
foi possível conseguir sorte 
melhor. Com a derrota, o time do 
técnico Luizinho Vieira volta para 
a zona de rebaixamento, com três 
pontos em quatro rodadas.
 No próximo f im de  
semana, o Luverdense encara o 
Volta Redonda, no estádio Passo 
das Emas.

 Sinop acaba de vencer a OAparecidense, por 1 a 0, no 
estádio Aníbal Toledo, em 

Goiânia. Com essa vitória soma mais 
3 pontos e se isola na liderança do 
Grupo A11, com 7 pontos, na Série D 
do Brasileiro.
 O jogo começou com mais 
de 5 minutos de atraso por falta de 
desfibrilador na ambulância. Com a 
bola rolando, nos primeiros minutos 
Cabralzinho chegou muito forte em 
cima de Washington e o árbitro 
marcou falta. Na cobrança, a 
Aparecidense mandou direto para o 
gol, mas Hítalo desviou afastando o 
perigo.
 Aos 10 minutos, em uma 
bela jogada do Camaleão, Araújo 
recebeu cruzado de Rafael Cruz, 
pela direita, cabeceou, mas a bola 
acabou saindo. A resposta do Sinop 

veio com Cajano, aos 18 minutos, 
tocou para Cabralzinho que arriscou 
de longe, bateu forte, mas a bola foi 
pela linha de fundo. Na seqüência, 
Gilmar derrubou Rafael Cruz da 
Aparecidense reclamou com árbitro 
e levou amarelo.
 O Sinop tentou mais um 
ataque com Everton, que limpou a 
marcação chutou cruzado. O Galo 
passou a dominar a partida com 
velocidade, dando trabalho para a 
Aparecidense.  Aos 28 minutos, a 
bola sobrou para João Paulo que não 
perdoou e mandou para o fundo da 
rede. Sinop 1 a 0.
 A Aparecidense tentou o 
empate em uma cobrança de falta, 
Ederson bateu com muita força, a 
bola subiu e foi para linha de fundo. 
O  c a m a l e ã o  a i n d a  t e v e  a  
oportunidade de deixar tudo igual 

em um contra-ataque com Araújo, 
q u e  p e g o u  m a l  n a  b o l a  e  
desperdiçou.
 No segundo tempo a  
Aparecidense voltou mais ofensiva 
colocando muitas bolas na área e 
levando perigo para o Sinop. Como 
na jogada com Washington, que 
chutou forte e a bola passou muito 
perto do gol de Fernando. Aos 9 
minutos, de novo ele, Washington 
mandou uma bomba para o gol do 
Sinop, mas Fernando atento fez a 
defesa em dois tempos.
 Como o  Galo  es tava  
bastante fechado a Aparecidense 
estava arriscando de fora da área. O 
Sinop aproveitava os contra-ataques 
para tentar ampliar a vantagem. 
Cabralzinho desceu em velocidade 
pelo lado esquerdo, mas foi parado 
ao entrar na área.
Os dois times tiveram boas 
oportunidades mas não conseguiam 
concluir as jogadas. Aos 40 minutos, 
Thiago Ulisses deu pancada de longe 
a bola passou bem próximo do gol do 
Sinop. 
 Na seqüência, cabralzinho 
pegou a bola no meio campo, 
aproveitou bobeira da zaga e partiu 
em velocidade, mas não conseguiu 
passar pelo goleiro da Aparecidense. 
No minutos finais o camaleão 
arrancou uma seqüência de 
escanteio, pressionou e levou perigo 
ao gol do Sinop, mas desperdiçou 
todas. 
 Ainda teve a última chance 
antes do apito final, Gilvan cabeceou 
para fora, confirmando a vitória do 
time de Mato Grosso.

 Cuiabá E.C venceu pelo Oplacar mínimo de 1 a 0, o 
Tupi de Minas Gerais na 

noite de sábado último na Arena 
Pantanal. Agora com a vitória 
sobre o Galo Carijó de MG, o 
Dourado chega a duas vitórias, um 
empate e uma derrota na Série C, o 
melhor início do t ime na 
competição nos últimos cinco 
anos. O time de Itamar Schulle fez 
o seu papel logo aos sete minutos 

de jogo, com gol do estreante 
Bruno Sávio, mostrando muita 
q u a l i d a d e  n o  d o m í n i o  e  
finalização. O Dourado não foi 
muito bem no restante da etapa 
inicial, e o goleiro Vitor Souza 
assegurou a vitória parcial em pelo 
menos duas oportunidades.
 No segundo tempo, o 
Cuiabá melhorou, teve mais 
controle da bola e criou chances de 
ampliar, a melhor delas aos 17 

minutos, com Geovani, mas a bola 
foi pra fora. Ao fim da partida, por 
conta do ótimo início e de um bom 
segundo tempo, o placar foi justo e 
com sete popntos, provisoriamente 
o segundo lugar, garantindo vaga 
no G4 ao final da rodada.
 Já o outro representante de 
MT na série C, o Luverdense foi 
derrotado pelo Ypiranga-RS por 1 
a 0 no estádio Colosso da Lagoa, 
em Erechim-RS. A partida 

UAI, TCHÊ!

Cuia belisca o Galo Carijó 
Verdão perde nos pampas

Estreante no Brasileiro da série C, o Dourado de Cuia tem se saído bem melhor do Luverdense que rebaixado da série B, corre risco de cair para a série D este ano

Redação c/ O.E

Auriverde de Cuiabá faz bonito no Brasileirão da série C   

Foto: Assessoria CEC

BRASILEIRINHO

Galo frita o Camaleão e se isola
na liderança do grupo na série D 
S.N c/ Redação

Sinop surpreendeu time goiano ganhando no Aníbal Toledo   

Foto: Julio Tabile
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A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
de movimento intenso no 

seu coração. Um(a) amigo(a) antigo(a) 
pode declarar seu amor a você. O 
momento pode envolver uma boa notícia 
relacionada a um contrato.

Esotérico

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
de movimento e bons 

resultados relacionados a projetos 
profissionais e planos de negócios. Um 
projeto que começou há alguns dias, dá um 
passo à frente.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em seu 
signo indicando um dia de 
movimento agradável e boas 

notícias relacionadas a um projeto de 
médio prazo envolvendo viagens e 
pessoas estrangeiras. Momento de 
otimismo e renovação da fé.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 

de maior movimento em suas emoções, 
que se tornam mais profundas. Um 
relacionamento ganha força e você 
sente maior necessidade de intimidade.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
de movimento intenso e 

agradável na vida social e aproximação 
de amigos, novos e antigos. Um namoro e 
um novo amor pode começar a ser 
desenhado pelo Universo.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
seu signo e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
de movimento e atividades 

prazerosas. Você estará mais aberto e 
afetivo, mais simpático e acolhedor. Um 
romance pode começar a ser desenhado.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
de movimento gostoso no 

coração. Um romance que já existe pode 
dar um passo à frente. Um namoro pode 
começar. Aproveite este dia para sair e 
divertir-se com amigos.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
em que a necessidade de 

dedicar-se à sua casa aumenta 
consideravelmente. O momento envolve 
interiorização e grande desejo de ficar 
perto de quem ama.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 

de movimento na vida material e 
financeira, que começou há alguns dias e 
efetiva-se hoje. O dia pode envolver a 
continuação de um acordo envolvendo 
um novo contrato.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 

de movimento intenso na vida social e 
aproximação de amigos agradáveis. O 
dia pode ser bastante divertido e 
e n v o l v e r  b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
necessidade de prazer e boa companhia.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de maior contato com seu 
mundo emocional, que na verdade, 
começou ontem. Aproveite este dia junto 
de quem ama.

By Rosane Michels
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A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Aquário e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Gêmeos indicando um dia 

de movimento positivo, especialmente 
no trabalho. O momento pode envolver 
a continuidade de um projeto que 
começou há poucos dias. Dia ótimo para 
cuidar da saúde global.

Comemorando mais um natalício na terça 
feira, (8) o dinâmico empresário Amarildo 
Merotti, (leia-se Casa da Roça), recebendo 
os cumprimentos de uma legião de amigos e 
admiradores, inclusos os da esposa Adriana 
e do filho André, aos quais anexamos os desta 
coluna. “Happy New Year today, Friend!!!”

Junior Trindade, empenhado na programação do 37º FIPe, o 
nosso Festival Internacional de Pesca, revelando-se um 
expertize na arte gestora, comandando uma seletiva equipe que 
com certeza vai novamente  mostrar à Cáceres e turistas 
visitantes a pujança do nosso turismo, abençoado pela natureza.

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

*********************** Com aquele sorriso charmoso, a simpática 
Suzani Cristina apaga mais uma velinha em 
sua jovial vidinha, comemorando com 
amigos e familiares a efeméride. Parabéns, 
Gata e que outros outonos continuem 
colorindo sua feliz existência.

Tipo intelectual de 
i m p a r  b e l e z a  
esbanjando charme, a 
aniversariante Elina 
Monteiro Rodrigues, 
emplaca idade nova, 
amanhã, 9 de maio, 
q u a n d o  s e r á  
a b r a ç a d a  p e l o s  
familiares e amigos, 
r e c e b e n d o  
antecipadamente, os 
n o s s o s  v o t o s  d e  
felicidades plenas, 
h o j e  e  s e m p r e ,  
Parabéns, Lindinha!

***********


