
CARAVANA
Tem político neófito usando as redes sociais 
para criticar a Caravana da Transformação, 
tudo bem que não deixa de ser um 
clientelismo, mas por outro lado, está 
fazendo aquilo que o governo federal mão 
leve em mais de 70% dos impostos 
municipais e estaduais, não faz pelo sofrido 
povo que paga 35% de impostos em tudo que 
ganha e gasta. Em ano eleitoral pode até ser 
populismo, mas desde que ajude os 
humildes, a política social se sobrepõe aos 
demagogos críticos.

PASTO/PRATO
Com o tema “Do pasto ao prato: agregação 
de valor à pecuária de corte”, o projeto 
Acrimat em Ação ontem em Cáceres, 
apresentou aos pecuaristas ferramentas e 
tecnologias disponíveis para aumentar a 
renda na produção por meio da agregação de 
valor ao produto. O vice-presidente da 
Acrimat e representante da região, Amarildo 
Merotti, destacou a importância do projeto 
para levar informações aos produtores 
rurais, como nesta edição que tem foco em 
mercado e valorização da atividade.Tá 
valendo, Merotti, se o campo parar, as 
cidades morrem.

VAGA DE MAGGI
Progressistas de Mato Grosso não abre mão 
de indicar um candidato à chapa majoritária 
ao senado e, até o final da semana, deverá 
apontar um substituto para o ministro Blairo 
Maggi, que anunciou sua desistência da 
disputa eleitoral deste ano. As afirmações 
foram dadas pelo presidente estadual da 
sigla, o deputado Ezequiel Fonseca, que não 
adianta nomes, mas que as possibilidades 
abrangem apenas filiados, como Neri Geller, 
pré-candidato a deputado federal. Isso 
significa que balões de ensaio de tucanos não 
emplacam.

QUEBRA MÉDIO
O STF autorizou no dia 15 de dezembro a 
quebra de sigilo bancário e fiscal de 
investigados - pessoas físicas e jurídicas - no 
inquérito que apura se o presidente Michel 
Temer editou um decreto para beneficiar 
empresas do setor portuário. A informação é 
da Procuradoria-Geral da República. A PGR 
não esclareceu se Michel Temer foi um dos 
alvos do pedido de quebra de sigilo. A 
Polícia Federal havia solicitado, entre essas 
medidas, a quebra de sigilo do presidente 
Michel Temer, mas cabe à PGR pedir ao 
Supremo, e não à PF, uma medida como 
essa. Quem apostar que a Dodge vai contra o 
Temeroso, precisa fazer um check-up da 
cabeça.

PAU NO BOLSO
Nosso aplauso à juíza Maria Rosi Meire 
Borda, da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, que 
determinou aos motoristas: Stênio Ricci, e 
Piero Vicenzo Parini Júnior, o  pagamento de 
fiança no valor de 30 salários mínimos (que 
somados chegam a R$ 28,620 mil), para sair 
da prisão. Ambos são acusados de atropelar 
três pessoas em um ponto de ônibus da 
Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), 
no último sábado (24). Além da fiança, eles 
terão que passar por curso de reciclagem e 
tiveram as licenças para dirigir recolhidas, 
estão proibidos de sair da comarca sem 
autor ização  e  devem comparecer  
trimestralmente ao juízo para comprovar as 
atividades. Oxalá todos os abusados do 
volante pagassem fianças pesadas, eles 
deixassem de cometer crimes no trânsito. 
Sempre defendemos a punição no bolso, 
única forma de infratores coibir no geral, os 
criminosos.
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Até que enfim, parece ter acendido 
uma luz no fim do túnel, que não é o do VLT 
nem da ZPE, mas ironias a parte, que o 
assunto aqui é sério mesmo, a gente precisa 
tirar o chapéu pára o governador de Mato 
Grosso e sua equipe jurídico-economica. É 
que ao apagar das luzes do mês de fevereiro, 
decidiu executar uma dívida de mais de R$ 
56 milhões da empresa concessionária do 
serviço de distribuição de energia elétrica no 
Estado. 

Pra se garantir contra eventual 
calote, que o sistema é bruto, na execução 
foi pedida a penhora de mão própria pelo 
Grupo de Inteligência e Recuperação Fiscal 
da Procuradoria Geral do Estado. 
Infelizmente, amigos, no patropi esta é a 
única linguagem pra receber dividas de 
executivos e a contradição nem tão surpresa 
assim é que mesmo sendo devedora do 
Estado, a empresa cobra mensalmente as 
contas de energia elétrica do governo, que a 
gente paga via impostos, claro. 

Nada contra, assim como o Zé 
Povinho, o palácio e adjacentes públicos 
tem de pagar sim, mas com nó cego, agiu 
corretíssima a juíza da Vara Especializada 
de Execução Fiscal, Adair Julieta da Silva, 
decidindo que o governo pode depositar em 
juízo o valor que paga mensalmente de 
consumo de luz, cerca de R$ 8 milhões, até 
completar os R$ 56 milhões. Já pensaram se 
o povo pudesse também consignar em juízo 
os débitos, que pela lógica tem com 
empresas agiotas, como alguns bancos? 

Aliás, existe jurisprudência pacífica 
do Superior  Tribunal  de Just iça,  
considerando que o crédito objeto de 
penhora de mão própria terá como resultado 

final sua compensação automática com o 
débito em execução, de forma que a penhora 
de mão própria equivale ao dinheiro na 
ordem preferencial de penhoras, ou seja, 
está no topo da lista. 

Cá prá nós, duvidamos que se o Seu 
Zé ou a Dona Maria argüir esta 
jurisprudência, na cobrança dos direitos 
cidadãos, vai conseguir sequer protocolizar 
o pedido, no máximo, pode cair seu direito 
numa gaveta e minguar por décadas, 
enquanto a cobrança continua com juros 
extorsivos e penhora. Voltando ao assunto 
do choque Tic-Taques contra a devedora, fio 
terra e outros cambaus, o exemplo deveria 
ser seguido por outros governadores e 
porque não pelo governo federal, afinal são 
bilhões em dividas de empresários e 
banqueiros caloteiros com o erário. 

No lugar de chutar déficits 

inexistentes na previdência social, cuja 
reforma deforma os trabalhadores e satisfaz 
potencias internacionais, deveria sim, a 
PGR, a CGU e demais instituições agir 
como o governador de Mato Grosso e fim de 
papo. Só pra finalizar, dados apontam que a 
divida somada de grandes bancos 
comerciais do Brasil, ultrapassa os R$ 124 
bilhões, de acordo com levantamento 
realizado pelo Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional. 

O povo não agüenta mais pagar as 
contas originárias do calote dos graúdos 
engravatados e ouvir de novo a conversa 
fiada de déficit da previdência, de ajuste 
sacrificando quem trabalha com a seriedade 
e paga 35% de impostos em tudo que ganha 
e paga. Quem sair por ultimo apaga a luz, 
Bom Dia!

Não acredito em salvadores da pátria na 
política. E a minha descrença não é só pelo fato de 
que, como bem nos ensina a sabedoria popular, 
ninguém é perfeito, mas também e, principalmente, 
pelo fato de que ninguém está “pronto e acabado”, 
completo e irretocável para dar conta, num passe de 
mágica, das complexidades da realidade na qual 
estamos inseridos.

Não quero afirmar com isso que este ou 
aquele representante político, ou este ou aquele 
candidato, não possam estar preparados (ou 
dispostos) para esta ou aquela missão ou para 
assumir este ou aquele cargo eletivo. Quero me 
dirijir, na verdade, aos que se colocam e, com a 
mesma preocupação, aos que são colocados, como 
tipos ideais, anjos vingadores, figuras mitológicas 
ou heróis contemporâneos da Marvel, pois quem 
assume essa postura, ou assim é considerado, 
ademais da arrogância desnecessária, nega a 
diversidade e, por consequência, tapa os olhos às 
peculiaridades e às vulnerabilidades existentes em 
nosso meio, como se para tudo e para todos houvesse 
uma solução redondinha, uma carta na manga pré-
estabelecida, formatada, aplicável a toque de caixa, 
sem carecer de muita reflexão, estudo, sensibilidade 
ou de previsão de eventuais efeitos colaterais.

Afinal, não podemos nos esquecer de que 
super-heróis, com tantos poderes sobre-humanos e 
fantasiosos, alvos de tantas expectativas e 
esperanças, só são encontrados, por enquanto, nos 
quadrinhos. Da mesma forma, filosofando um 
pouquinho mais, não podemos também nos esquecer 
de que antes de atribuirmos a quem quer que seja – 
ou a nós mesmos inclusive – o “honroso” título ou o 
“slogan” de exemplo ou de modelo a ser fielmente 
seguido, ou de a certeza e o alento para o caos, como 
está na moda, é necessário compreendermos que 
estamos em construção, em andamento – e o curioso 
é que sempre estaremos – pois, mais do que ter ou dar 
respostas, supostamente precisas e conclusivas, são 

os questionamentos, as dúvidas e as divergências 
que nos orientam a caminhar e, ao mesmo tempo, a 
ladrilhar os caminhos com criticidade e atenção.

Façamos um exercício juntos. Seria 
honesto (e razoável) admitirmos diante da infinidade 
de visões e leituras de mundo, de comportamentos, 
de lugares de fala, de grupos, de ideias, de injustiças 
e de preconceitos que, rejeitando ou aceitando, 
fazem parte de nosso cotidiano, uma postura de um 
candidato ou de um representante político avessa ao 
diálogo, ensimesmada, despreocupada com 
quaisquer sensos de alteridade e de equidade, 
oportunista e castradora de direitos fundamentais? O 
resultado dessa experiência seria, obviamente, um 
desastre. E seria, não porque eu digo que seria, ou 
porque eu quero que seja, ou porque apoio a lógica 
do “quanto pior melhor”. Digo que seria, porque é 
impensável, sobretudo na política, querer “passar a 
régua” e assumir uma postura insensível ao que está 
para além do entorno; uma postura única, de uma 
nota só, despreocupada com causas e razões dos 
fenômenos que busca superar.

Bom, eu já disse que não acredito em 
salvadores da pátria na política. Na brevidade do 
espaço, apresentei minhas justificativas e 
compartilhei alguns exemplos. No entanto, fica 
ainda no ar a pergunta: “mas então, em quem ou em 
que você acredita”? “Termina assim, simplesmente 
não acredita e ponto”?

Pensando sobre o tema, e a fim de não 
recair em uma contradição, porque não cabe a mim, 
após o que manifestei, definir um perfil de salvador 
da pátria. Levantaria então, em primeiro lugar, a 
bandeira da política. Eu acredito é na política. Não a 
repudio. Não a esvazio. A política é o nosso 
oxigênio. Acredito em suas potencialidades e em 
suas vocações. E é a partir da política, e não pautados 
no mal uso que fazem dela, que conseguiremos 
promover transformações. E estruturais, não 
qualquer tipo de transformação. ESTRUTURAIS, 

destaco bem. A política é o ponto de partida.
Em segundo lugar, eu também acredito na 

democracia, mesmo que hoje talvez, por tantos altos 
e baixos sucedidos, tenha se tornado clichê ou um 
tanto irreal, a depender de quem faça a interpretação 
do período, dizer isso. Para mim, não. Sigo com a 
mesma crença. É a democracia que proporciona voz, 
vez e visibilidade às nossas demandas e propostas. É 
a democracia que nos dá liberdade para tomar 
partido das causas referentes à concretização da 
dignidade humana e, simultaneamente, disputar os 
campos necessários para a sua viabilidade – e friso, 
não com armas, com violência ou com ódio, mas 
com idéias, com inteligências compartilhadas, com 
debates.

Em terceiro lugar, por fim, já me 
alongando um tiquinho, para variar, eu acredito em 
formação política. Formação que não se confunde 
com doutrinação, como querem sugerir alguns. 
Formação que não se confunde com arregimentação 
ou manipulação. Formação que nos ensina a ouvir, 
argumentar e contra-argumentar. Formação que 
fomenta discussões, para além do senso comum ou 
das “fakenews” propagadas nas redes sociais. 
Formação que nos permite ponderar sobre os 
problemas e os desafios do nosso bairro, da nossa 
cidade, do nosso estado e do nosso país. Formação 
política que auxilia a preencher o conteúdo de nossas 
cidadanias, aguçando os nossos sentidos, os nossos 
filtros e nos aproximando mais e mais dos nossos 
contextos.

Repito, não acredito em salvadores da 
pátria na política. E se houver algum, trabalhemos 
com essa hipótese, não há de ser outro senão o povo. 
O povo sim, tomando posse de seu tempo, de suas 
circunstâncias, de seus conflitos e de seus quereres é 
o único capaz de se salvar.

José Ricardo Menacho - Professor do Curso de 
Direito da Unemat/Cáceres
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“Eu gostaria mesmo é que o 
percentual de 6,81% fosse para todos 
os servidores, porque significaria 
um ganho real sobre a inflação. 
Espero que com o aumento da 
arrecadação e  dos repasses  
constitucionais, haja margem para 
que esse incremento seja estendido a 
todos os servidores. Lembrando que, 
se concedido de maneira linear, o 
aumento pode ser feito a qualquer 
tempo. 

Enalteço o empenho dos 
professores da rede municipal, dos 
servidores da Secretaria de 
Educação e em especial ao Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Cáceres e à Secretária de Educação, 
Eliene Liberato Dias, que souberam 
ceder em vários pontos para 
chegarmos ao consenso”, finaliza 
Pastorello. 

Como a folha de pagamento 
do mês de fevereiro já está pronta, o 
executivo deve elaborar folha 
suplementar.

essa sessão do dia 26.02, Nsegunda-feira, foi aprovado 
o Reajuste Geral Anual dos 

servidores do Município de Cáceres, 
no percentual de 2,07%. 
 O reajuste do piso nacional 
dos professores deveria ser de 
6,81%, porém, acompanhou o dos 
demais servidores.

“O executivo enviou um 
projeto de lei para ser concedido o 
RGA de maneira igual para todos os 
servidores, justificando o que o RGA 
dos professores levaria o Município 
a ultrapassar o limite prudencial de 
gastos com pessoal, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ou seja, 
foi um projeto muito mal recebido 
pelos professores da nossa rede 
municipal de ensino”, esclarece o 
vereador Cézare Pastorello.

“Na CCJ, solicitamos ao 
município o Impacto Financeiro do 
RGA com e sem o reajuste de 6,81%. 

Apresentado, com base no último 
quadrimestre de 2017, realmente o 
montante ultrapassaria em 129 mil 
reais o limite prudencial. 

No entanto, após muita 
reunião e pela força da categoria dos 
p r o f e s s o r e s ,  o  p r e f e i t o  s e  
comprometeu a fazer novo estudo de 
impacto financeiro após o primeiro 
quadrimestre, e, se dentro do limite, 
fazer o pagamento.” Conclui o 
vereador.

O Prefeito Francis Maris 
Cruz enviou uma mensagem ao 
legislativo emendando o projeto do 
R G A ,  i n c l u i n d o  c l á u s u l a  
condicionando, após o fim do 
primeiro quadrimestre, o pagamento 
da diferença do RGA retroativo a 
janeiro. Dessa forma, caso haja 
percentual para fazer o pagamento, 
os profissionais do magistério 
receberão o RGA de 6,81% e ainda a 
diferença dos 4 meses.

12ª Caravana da Transformação, 
realizada em Cáceres entre os dias 1º 
e 3 de março de 2018 com o Espaço 
do Servidor. Esta é a sexta 
participação da secretaria no evento 
ofertando aos servidores ativos e 
aposentados do Estado atendimento 
dos setores de folha de pagamento, 
consignados e previdência.

será cobrado uma taxa de R$ 60,00 
para pesca embarcada e R$ 40,00 
para pesca de barranco. Integrando 
também o Dia de Cidadania, o 
Tribunal de Justiça estará presente 
na Caravana com o projeto Pai 
Presente.No mesmo período, (1 a 3 
de março), a Secretaria de Estado de 
Gestão (Seges) estará presente na 

 omeçam amanhã os cursos Cna área de embelezamento e 
artesanato, além do serviço 

de emissão de documentos na 
Caravana da Transformação que 
desde domingo último está sendo 
sediada em Cáceres e segundo o 
coordenador de cidadania do evento 
Juliano Rabelo, serão ministrados 
cursos de: Designer de sobrancelhas 
com epilação egípcia (remoção dos 
pelos através de uma linha); 
Penteados; Bamboo Terapia e Cortes 
de Cabelo Feminino e Masculino.

As aulas serão durante os 
três dias em período integral das 
8h00 as 16h00,enquanto que os 
cursos de artesanato, serão em duas 
turmas por dia, uma no matutino e 
outra no vespertino, com oficinas de 
boneca, tiara e chinelo. Também 
serão oferecidos o serviço de 
documentação gratuito,  com 
emissão do RG, CPF, Carteira de 
Trabalho, solicitação de segunda via 
de certidões, foto 3x4, plastificarão 
de documentos e a carteira de 
pescador. Destacando que pessoas 
com mais de 60 anos a Carteira de 
Pescador é gratuita e para os demais 

ma guarnição de Combate a UIncêndio do Corpo de 
Bombeiros Militar, em 

Cáceres, foi acionada na madrugada 
da segunda (26), por volta das 3h00 
para atender uma ocorrência de 
incêndio em veículo na BR 174, 
próximo à comunidade do Distrito 
do Caramujo, zona rural de Cáceres.
 A guarnição, composta pelo 
1° SGT BM Ortega e SD BM 
Marques verificou que estavam em 
chamas os pneus do veículo e não 
havia vítimas.

O caminhão gaiola usado 
para transporte de gado e se 
encontrava sem carga no momento 
do fogo. O condutor percebeu as 

chamas ao usar os freios, quando 
avistou a fumaça e parou o veículo 
rapidamente. O caminhoneiro 
desengatou a carreta, salvando 
motor e a cabine.

O fogo queimou os pneus e 
parcialmente a carroceria do 
veículo. 

Os militares fizeram o 
combate direto com cerca de 4 mil 
litros de água e depois de obtido 
sucesso com a extinção das chamas, 
foram realizados os serviços de 
rescaldo e a limpeza da pista.

A Pol íc ia  Rodoviár ia  
Federal fez a segurança do entorno 
para garantir o trabalho da guarnição 
do Corpo de Bombeiros.

Além dos serviços ofertados 
pela  Seges  e  Mato  Grosso 
Previdência, a Superintendência de 
Arquivo Público da secretaria 
apresentará também a exposição 
“Mato Grosso em documentos”, 
levando para a região documentos 
históricos que contam a história do 
estado e da localidade. O projeto faz 
parte do Circuito Cultural que atende 
turmas escolares da região.

Uma equipe levará aos 
servidores do executivo estadual da 
região serviços essenciais ofertados 
pela Seges. Entre eles, os de gestão 
de pessoas com ferramentas online 

de acesso ao holerite, empréstimos 
consignados e esclarecimentos 
sobre folha de pagamento.

Será apresentado também 
aos interessados o portal dos 
consignados, que serve para que o 
servidor tenha o controle efetivo de 
todos os empréstimos realizados por 
meio do Serviço de Controle de 
Consignação do Estado de Mato 
G r o s s o .  P a r a  a q u e l e s  q u e  
encontraram dificuldades em 
acessar o portal, será feito o cadastro 
no site durante o atendimento, além 
de orientações sobre a utilização da 
ferramenta a seu favor.

CIDADANIA

Caravana realiza cursos
para artesanato e beleza

Também serão oferecidos o serviço de documentação e plastificação gratuito, inclusive a carteira de pescador, gratuita para  pessoas com mais de 60 anos

Redação c/ Secom

Atendimento social abrange vários segmentos na Caravana   

Foto: Secom/MT

QUEBRA-GALHO

Legislativo de Cáceres aprova
reajuste de 2,07% a servidores
Da Assessoria

Vereador Pastorello defende 6,81% como RGA   

Foto: Assessoria

SINISTRO NA BR

Gaiola de gado pega fogo
na rodovia do Caramujo

Assessoria CBM-MT

Caminhão estava sem carga e cavalinho foi desengatado  

Foto: Bombeiros/MT
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arcio Batista Andrade Mde 40 anos e Geraldo 
Nogueira da Silva 

Neto de 35 anos ambos acusados 
de cometer o crime de estelionato 
e m  v á r i a s  c i d a d e s  m a t o -
grossenses e também no estado 
de Rondônia, foram presos no 
posto da 7ª delegacia de policia 
Rodoviária Federal na BR 174, 

quando retornavam do vizinho 
estado,  

Os acusados estavam em 
Pontes e Lacerda e depois foram 
para Rondônia, onde existem 
contra eles vários boletins de 
ocorrências registrados pelos 
mesmos crimes. Como a barra 
estava suja por lá, decidiram 
voltar e aplicar seus golpes em 

outra praça, tomando o rumo de 
Mato Grosso.

Só não esperavam que 
pelas bandas da fronteira, zona 
n e v r á l g i c a  d o  c r i m e  b e m 
organizado, trafico de drogas, 
passagem de carros roubados e 
furtados, está na mira dos 
fardados e dançaram o rasqueado. 
Na abordagem em Pontes e 
Lacerda, região de Cáceres, a 
policia prendeu com Marcio e 
Geraldo, mais de 7 mil reais em 
dinheiro além de vários cheques 
clonados e roubados.

O delegado Gilson falou 
sobre o caso e pede para as 
pessoas da cidade que por ventura 
fizeram negócios com esses 
indivíduos que procurem a 
delegacia de policia,acreditando 
que devem ter vitimas da dupla, 
aquelas pessoas confiadas ou de 
o l h o  g o r d o ,  q u e  b u s c a m 
vantagens com vivaldinos.

 evasão escolar é um Agrande desafio para as 
escolas, pais e para o 

s i s tema educac iona l ,  uma 
problemática,  que levou o 
Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso, por meio da 
Promotoria de Justiça de Jauru, a 
i m p l a n t a r  o  P r o g r a m a  d e 
Conciliação para prevenir a 
evasão e a violência escolar 
(Proceve) em duas redes de 
ensino do município.

De acordo com o relatório 
“Cenário da exclusão escolar no 
Brasil”, divulgado pelo Fundo 
das Nações Unidas pela Infância 
e Adolescência (UNICEF), 
existem hoje no país quase três 
m i l h õ e s  d e  c r i a n ç a s  e 

c o n f i g u r a ç ã o  c o m o  a t o 
infracional (antecedentes).

Os estudos apontam que 
as causas da evasão escolar são 
v a r i a d a s .  C o n d i ç õ e s 
socioeconômicas, culturais, 
geográficas ou mesmo questões 
referentes aos encaminhamentos 
didáticos – pedagógicos e a baixa 
qualidade do ensino das escolas 
podem ser apontadas como 
causas possíveis para a evasão 
escolar no país.

No projeto, o promotor 
m e n c i o n a  a  e x p e r i ê n c i a 
implantada em Campo Grande 
(MS) que conseguiu reduzir a 
violência e a evasão escolar em 

adolescentes fora da escola. 
Desse total, 57% (1,6 milhão) são 
jovens entre 15 e 17 anos.

No município de Jauru, o 
diagnóst ico foi  fe i to  após 
p a l e s t r a s  p r o f e r i d a s  p e l o 
Promotor de Justiça, Daniel Luiz 
dos Santos, nas escolas públicas 
DJEC e Juscelino Kubitschek de 
Lucialva. O programa instalado 
nas referidas unidades escolares 
permite a aplicação da Prática de 
Ação Educacional (PAE) – 
serviços comunitários – na 
própria escola, no contraturno, 
como sanção pela prática de ato 
de indisciplina no ambiente 
e s c o l a r ,  e v i t a n d o  a  s u a 

m casal foi preso em Uflagrante pela Polícia 
Rodov iá r i a  Fede ra l 

(PRF), na última segunda-feira 
(26), por transportar 51 kg de 
substância análoga à paste base 
de cocaína dentro de uma 
caminhonete. A abordagem 
ocorreu na BR-070, em Nossa 
Senhora do Livramento, baixada 
cuiabana e como de praxe, os 
nomes dos suspeitos não foram 
divulgados.

Ao receberem ordem de 
prisão, eles afirmaram aos 
p o l i c i a i s  q u e  t i n h a m  s e 
a b a s t e c i d o  e m  C á c e r e s , 
conhecido entreposto de drogas 
na fronteira e alvo de policiais, 
sendo que seguiam com destino a 
Cuiabá e Várzea Grande, na 
região metropolitana, locais de 

desova dopo em bocas, mas não 
entregaram os demais do grupo.

S e g u n d o  a  P R F,  a 
caminhonete apreendida tem 
placas de Cuiabá e dentro do 
veículo, os policiais se depararam 
com várias caixas de papelão. O 
motorista, de 40 anos, e a mulher 
dele, de 32 anos, afirmaram que 
transportavam perfumes, mas 
c o n f o r m e  s e  a p u r o u 
posteriormente, o papo não 
cheirava bem. 
  Os policiais desconfiaram 
da resposta e decidiram abrir as 
embalagens, quando foram 
encontrados 51 tabletes de droga 
e  o casal ,  foi  autuado em 
flagrante, devendo ficar um bom 
tempo sem um cheirar o outro, 
cada qual em sua cadeia por umas 
boas férias.

8 0 % .  A l é m  d e  e v i t a r  o 
a c i o n a m e n t o  d a  J u s t i ç a 
(Delegacia, Ministério Público) e 
a configuração de ato infracional; 

o registro de antecedentes; 
r e f o r ç o  d o  s e n s o  d e 
responsabilidade dos alunos e da 
autoridade dos pais e professores.

VIDA ESCOLAR

Implantado em Jauru programa
para prevenir evasão e violência

Programa nas escolas DJEC e Juscelino Kubitschek de Lucialva, permite aplicação da Prática de Ação Educacional (serviços comunitários), no contraturno

TJ/MT c/ Redação

Daniel Luiz dos Santos, Promotor de Justiça em Jauru  

 Foto: Arquivo

171 NA 174

Dupla com broncas em Rondônia
presa pela PRF em P. e Lacerda

Da Redação

Malandros Marcio Andrade e Geraldo da Silva Neto   
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MADE IN CÁCERES

Casal preso transportando
carga com 51 kg de cocaína
PRF c/ Redação

Droga comprada em Cáceres estava na camioneta   

Foto: PRF/MT
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 oliciais Militares da 2ª PCIA PM de Araputanga 
prendeu, na tarde de 

a n t e o n t e m  ( 2 6 ) ,  f o r a m  
informados que um bandido 
perigoso estava de garupa numa 
moto e pronto para atacar na 

cidade, inclusive, pedido em 
Pontes e Lacerda pela pratica de 
vários roubos. 
 Mais que depressa, os 
policiais saíram na captura da 
motoca vermelha de placas QBC 
3332 de Tangará da Serra e por 

volta de 15h00 da segunda feira, 
26, depararam com a dupla.

O  m o t o q u e i r o  e  o  
garupeiro, viajavam de Reserva 
do Cabaçal em direção a 
Araputanga, pela MT-175 e o 
carona foi identificado como 
Paulo Wender de Souza, que já 
residiu em Araputanga, quando 
mais jovem e, estudou em 
estabelecimentos de ensino da 
cidade, mas que agora estava no 
submundo do crime metendo 
broncas de 157 com trabuco.

A Polícia apurou que 
realmente o tal Paulo Wender de 
Souza, estava sendo procurado 
pela policia de Pontes e Lacerda, 
inclusive com expedição de um 
manda do de prisão por um roubo 
no dia 19 deste mês contra um 
salão de beleza naquela cidade. 

E o motoqueiro que havia 
dado carona para o assaltante, 
mesmo não tendo nada com o 
distinto, foi também grampeado, 
já que não tinha habilitação. 

O  b a n d i d o  f i c o u  
enjaulado e o motoqueiro, depois 
de multado, voltou a pé pra casa, 
p o i s  s u a  m o t o c a  f i c o u  
apreendida, até um habilitado 
tirar da delegacia.

 onsiderado o homem mais Cprocurado de Mato Grosso nos 
últimos três meses, o criminoso 

Kelves Gonçalves da Silva, 28, foi 
baleado durante uma troca de tiros com 
policiais civis, na madrugada de ontem, 
(27), no bairro Jardim Vitória, em 
Cuiabá. 
 Jean Pierre de Oliveira, 
comparsa que estava com ele também 
foi atingido e ambos acabaram 
morrendo ao dar entrada no Box de 
emergência do Pronto-Socorro de 
Cuiabá.

Kelves é responsável por 
atirar no rosto do policial civil Sidney 
Santos Ribeiro, durante investigações 
de  uma quadr i lha  que  havia  
seqüestrado a empresária Milene 
Eubank, em novembro do ano passado. 

No dia do crime, nove pessoas 
foram presas, porém Kelves acabou 
foragindo do local e se tornou um dos 
principais alvos de buscas por parte da 
polícia.

O investigador Sidney foi 
atingido no rosto e a bala ficou alojada 
na coluna cervical, causando-lhe 
tetraplegia. 

Além desse crime, Kelves 
também já  cometeu  d iversos  
homicídios, roubos e latrocínio (roubo 
seguido de morte). Ele é considerado 
um dos bandidos mais perigosos de 
Cuiabá.

De acordo com informações 

da Polícia Civil, investigadores da 
Gerência de Combate ao Crime 
Organizado (GCCO),  durante  
investigações descobriram que Kelves 
estava escondido em uma casa no 
bairro Jardim Vitória. 

Com apoio dos agentes do 
Grupo de Operações Especiais (GOE), 
da Delegacia Especializada de Roubos 
e Furtos de Veículos (Derfva) e do 
Centro Integrado de Operações Aéreas 
(Ciopaer), foram até o local e 
encontraram Kelves.

O procurado estava portando 
uma pistola calibre ponto 40 e uma 
metralhadora 9mm URU, de uso 
restrito das Forças Armadas. Ao 
perceberem a presença dos policiais, a 
dupla sacou as armas e atiraram contra 
os agentes. 

De imediato, a ação criminosa 
foi revidada. Kelves e o comparsa 
foram baleados. A quantidade de tiros e 
o local onde os disparos acertaram não 
foram informados pela polícia.

Imediatamente, a dupla foi 
levada até o Pronto-Socorro de Cuiabá, 
no entanto, eles não resistiram aos 
ferimentos e morreram ao dar entrada 
na Sala Vermelha do hospital. Kelves 
era o único suspeito de participar do 
seqüestro da empresária Milene Falcão 
Ewbank, que ainda estava solto. 

Contra ele pesa também a 
tentativa de assassinato do policial 
civil, Sidney Ribeiro.

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
Fronteira - Gefron, apreenderam 

na última segunda-feira (26) por volta 
das 10h30 cerca de R$ 39.000,00 com 
duas bolivianas durante abordagem a 
um ônibus que faz linha Pontes e 
Lacerda à San Inácio/Bolívia. A equipe 
volante do Gefron realizava o 
patrulhamento na rodovia MT 199, KM 
35, em Vila Bela da Santíssima 
Trindade.

Quando abordaram um ônibus 
que faz linha Pontes e Lacerda à San 

Inácio/Bolívia, foram feita revista 
veicular e aos passageiros. Com a 
senhora V.P.R.S, foi apreendido cerca de 
R$ 14.000,00 ( catorze mil reais) em 
espécie e com a senhora S.C.J, 49, foi 
apreendido cerca de R$ 25.000,00 ( 
vinte cinco mil reais) também em 
espécie .

A m b a s  n ã o  p o s s u í a m  
declaração de transporte de valores em 
dinheiro e diante dos fatos foram 
encaminhadas para Delegacia de Polícia 
Civil de Vila Bela da Santíssima 
Trindade.

AZARÃO

Garupeiro de motoca estava
premiado e foi pro xilindró

Mão armada estava de carona de motoqueiro sem CNH e foi abordado pelos policiais e estava procurado por assalto em salão de beleza em Pontes e Lacerda

Da Redação

Ladrão Paulo Wender de Souza, estava premiado   

Foto: PM/MT

CHUMBO CRUZADO

Bandidão morre durante
troca de tiros com policia
F. M c/ Redação

Kelves G. da Silva morreu na troca de tiros com policiais  

 Foto: PM/MT

EVASÃO DE DIVISAS

Bolivianas são presas na
fronteira com R$ 39 mil 

Gefron c/ Redação
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sem marcação para o fundo do 
gol.

O time alvinegro com 
dificuldades, só arriscou nos 
contra-ataques enquanto o Ação 
com maior posse de bola, chegou 
com maior chances de buscar o 
segundo gol. Nos acréscimos, 
com as duas equipes indo para o 

“tudo ou nada”, o Mixto acertou o 
travessão num descida rápida 
pela lateral, a bola bateu no chão e 
não entrou.

Na seqüência da jogada o 
Ação, em rápido contra-ataque, 
Lucas apareceu na área para 
chutar e fez o gol da vitória, 2x1 
que garante o time em 4º lugar.

 decepção dos atletas e Acomissão técnica do 
Poconé no jogo contra o 

Operário na noite de domingo 
último na Arena Pantanal, não foi 
ocasionada pelo empate em 2 a 2, 
mesmo porque na casa do 
adversário o resultado para o 
Cavalo Pantaneiro até que não foi 
dos piores, mas o limpa de mãos 
leves nos vestiários, acabou com 

a festa. Após o empate, os 
jogadores do time pantaneiro 
foram surpreendidos quando 
chegaram no vestiário e se 
depararam com o local vazio. 
Foram fur tados  todos  os  
pertences, relógios, alianças, 
bolsas, todos os objetos de valor.

Jogadores e membros da 
comissão técnica f icaram 
indignados com a situação. As 

polícias Militar e Civil foram 
acionadas para apurar como 
ocorreu o possível o furto dentro 
do estádio,mas até o momento 
ninguém foi preso com a tralha do 
Cavalo Pantaneiro.

A responsabilidade pelo 
jogo é da Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF), 
promotora da competição, que 
deveria contratar seguranças 
particulares, mas estes estavam 
presentes apenas durante a 
partida anterior, disputada entre 
Fluminense e Flamengo, pela 
Taça Rio, sob a organização de 
outro grupo. (26).

A Federação  Mato-
grossense de Futebol, divulgou 
uma nota lamentando o ocorrido 
com o time do Poconé, no sábado, 
destacando não ser da FMF toda a 
responsabilidade a respeito da 
segurança nas partidas.

" A  f e d e r a ç ã o  t e m  
obrigação de ofertar segurança 
aos torcedores e às equipes dentro 
d e  c a m p o .  A p e s a r  d a  
responsabilidade no vestiário ser 
de cada clube, a FMF se 
solidariza com a equipe, e enviará 
à Secretaria Adjunta de Esporte 
uma proposta para que seja 
instalada câmera de segurança na 
porta dos vestiários”.

 Campeonato Mato-Ogrossense Martinello 
2 0 1 8 ,  t e v e  n o  

fechamento da 8” Rodada, a 
partida entre Mixto e Ação na 
noite de anteontem, 26, na Arena 
Pantanal, um jogo marcado pelos 
ânimos exaltados de ambas as 
e q u i p e s ,  m u i t a s  f a l t a s ,  
reclamações da arbitragem, e 
muitos cartões para os dois lados.

Logo nos primeiro minuto 
da partida, o Alvinegro abriu o 
placar em uma cobrança de 
pênalti, depois de a zaga do Ação 

entrar no jogo “desligada” e a 
jogada entre os mixtenses 
Delgado e Mateus com a 
penalidade. Na cobrança, Mateus 
bateu forte tirando o goleiro e 
abrindo o placar.

Com o jogo preso no meio 
campo, pelas constantes faltas 
das duas equipes, o técnico do 
Ação,  Hugo faz primeira 
substituição logo 35 minutos do 
primeiro tempo, colocando 
Jhonas na tentativa de ter mais 
posse de bola. 

Quase nos acréscimos da 

primeira etapa, o atleta alvinegro 
Guilherme foi expulso ao entrar 
violento numa bola próximo ao 
meio campo, e recebeu o segundo 
amarelo no jogo e foi pro 
vestiário mais cedo.

No segundo tempo, com a 
vantagem numérica ao lado do 
Ação, o Mixto sofreu com a 
pressão adversária em manter a 
vantagem do placar e aos 25 
minutos, o time de Hugo 
Alcântara conseguiu o gol de 
empate, após cobrança de 
escanteio, quando Eltinho chutou 

Mixto perde de virada
para o Ação na Arena

MATOGROSSENSE 2018

Time alvinegro com dificuldades, só arriscou nos contra-ataques enquanto o Ação com maior posse de bola chegou com maior chances de buscar o segundo gol

S.N c/ Redação

Azulão aprontou pra coma do Mixtão na noite de segunda  

 Foto: O Documento

RAPA NO VESTIÁRIO

Larápios limpam tralha do
cavalo pantaneiro na Arena
E.N c/ Redação

Restos de uniformes do Poconé foram deixados pelos ladrões  

Foto: Poconet
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Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes, recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de maior contato com emoções 
profundas, mas que passam por um 
momento de equilíbrio. Este é um 
período ótimo para dedicar-se ao 
planejamento de um novo projeto ou à 
meditação.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes, recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de movimento intenso e agradável na 
vida social e aproximação de amigos, 
novos e antigos. O momento é bom 
também para realizar um novo contato 
comercial com uma grande empresa.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de movimento positivo na vida 
profissional e trabalho. O momento 
pode envolver uma boa notícia 
relacionada a um novo projeto ou a 
uma promoção. Sua carreira dá um 
passo à frente.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de movimento em projetos de médio 
prazo, especialmente os que 
envolvem estudos e viagens. Os 

contatos com pessoas e empresas estrangeiras são 
amplamente favorecidos.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias de 
interiorização e necessidade de 
intimidade. Você vai priorizar as 
pessoas de seu convívio a qualquer 
relacionamento ou atividade vazia. O 
momento é ótimo para estar junto de seu 

amor.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias de 
movimento intenso e positivo na vida 
social e aproximação de amigos. O 
momento pode envolver também a 
poss ib i l idade  de  negociação e  
concretização de uma sociedade 

comercial.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 
doméstica e os relacionamentos 
familiares. É possível que você 
decida começar uma reforma nos 

próximos dias. Você estará mais fechado e caseiro.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando uma 
rotina intensa, mas agradável, com 
boas novidades, especialmente no 
trabalho. O momento pode envolver o 
surgimento de um novo projeto de 
trabalho ou um novo emprego.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de movimento intenso e positivo na 
vida material e financeira. O momento 
pode envolver o surgimento de um 
novo projeto que trará benefícios 
financeiros. O dinheiro chega com 
mais facilidade.

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de movimento intenso mas agradável 
na vida social e aproximação de 
pessoas interessantes. Um romance 
pode começar a ser desenhado pelo 
Universo nos próximos dias.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em seu 
signo recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de maior envolvimento com suas 
emoções, que passam por um 
momento de equilíbrio. Você estará 
mais aberto e sensível, suas emoções 
estarão à flor da pele. Um romance 

pode começar a qualquer momento.

By Rosane Michels

Sol, Mercúrio, Netuno e Vênus em 
Peixes recebem um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião, indicando dias 
de boa comunicação e bons contatos 
comerciais. Um acordo pode levar à 
negociação e concretização de um 
novo projeto e consequentemente a 
um novo contrato de trabalho.

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

Muita luz, felicidades e saúde a fofinha Ana Helena, que  
comemorou 6 aninhos de vida e recebeu os beijinhos dos 
familiares e amiguinhos. Muitos anos de vida carregados de 
felicidades e amor é o que lhes desejamos.

Nossos parabéns ao gatinho  Kaio Daniel, 
que completou 10 aninhos de vida cercado de 
amor e carinho. Que seus sonhos virem 
realidade e a paz e o amor estejam sempre do 
seu lado. Seja muito feliz, saiba aproveitar e 
curtir a vida cultivando pensamentos 
positivos e experiências que te engrandeçam, 
e te prepare para um mundo melhor. 
Felicidades!

Parabéns, Dr. Pedro Amaral Ribeiro! Que 
Deus lhe conserve sempre assim: especial e 
amigo. Que esse novo ano de vida seja 
repleto de coisas boas e muita saúde. Feliz 
aniversário!

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

***********************
Destaque ao aniversariante do dia Tonho Pouzo a quem enviamos 
os mais sinceros votos de muita luz, paz, amor e prosperidades. 

Abraço especial de hoje é endereçado para o amigo de longas datas 
Julio Cesar Giraldelli, que festejou mais um ano de vida. Que Deus 
lhe conceda muita saúde e alegrias. Parabéns!!!
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Começam amanhã e vão até o dia 3 de março, os cursos na área de 
embelezamento e artesanato, além do serviço de emissão de documentos 
na Caravana da Transformação que desde domingo último está sendo 
sediada em Cáceres. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Gestão 
estará ofertando aos ativos e aposentados do Estado, atendimento dos 
setores de folha de pagamento, consignados e previdência.  Página 03

Na sessão da última 
segunda-feira, (26) foi 
aprovado o Reajuste Geral 
Anual dos servidores do 
Município de Cáceres, no 
percentual de 2,07%. O 
reajuste do piso nacional 
dos professores deveria ser 
d e  6 , 8 1 % ,  p o r é m ,  
acompanhou o dos demais 
servidores. Emenda do 
Prefeito Francis diz que 
caso haja percentual para 
fazer o pagamento, os 
profissionais do magistério 
receberão o RGA de 6,81% 
e ainda a diferença dos 4 
meses.  Página 03

Considerado o bandido mais 
procurado nos últimos três meses, o 
criminoso Kelves Gonçalves da Silva, que 
atirou no rosto do policial durante 
investigações do seqüestro da empresária 
Milene Eubank, foi baleado durante uma 
troca de tiros com policiais civis, na 
madrugada de ontem, (27), em Cuiabá. 
Seu comparsa Jean Pierre de Oliveira, 
também foi atingido e ambos morreram ao 
dar entrada no Box de emergência do 
Pronto-Socorro de Cuiabá. 

Uma guarnição de Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros 
Militar, em Cáceres, foi acionada na madrugada da segunda (26), para 
atender uma ocorrência de incêndio em veículo na BR 174, próximo ao 
Caramujo, zona rural de Cáceres. O caminhoneiro desengatou a carreta, 
que estava sem carga no momento do fogo. salvando motor e a cabine.

              Página 06

Marcio Batista Andrade e Geraldo Nogueira da Silva Neto, 
acusados de cometer o crime de estelionato em várias cidades mato-
grossenses e no estado de Rondônia, foram presos no posto da 7ª delegacia 
de PRF na BR 174, quando retornavam do vizinho estado, já em Pontes e 
Lacerda. Com eles, a policia apreendeu mais de 7 mil reais em dinheiro 
além de vários cheques clonados e roubados. Página 04

OFICINAS SOCIAIS

Arte e beleza integra
Caravana em Cáceres

Atendimentos acontecem durante os três primeiros dias de março, e são extensivos à setores diversos, como saúde, educação e direitos de cidadania

Frentes de assistência abrangem diversos segmentos sociais   

Foto: Secom/MT

TAPA BURACOS

Aprovado RGA de 2,07%
para servidores de Cáceres

Francis admite perspectivas de reposição ao magistério          

 Foto; Arquivo 

PIPOCO FATAL

Dupla da pesada morre no
fogo cruzado com a policia

Página 06
Kelves e Jean, destino de quase todo bandido, a morte  

Fotos: PM/MT

SEM CARGA

Carreta gaiola pega fogo
em rodovia do Caramujo

Fogo queimou pneus e parcialmente a carroceria   

Foto: Bombeiros/MT

CHIQUITEIROS FORA

Vigaristas sujos em Rondônia
presos com chiquitas e grana

Malandros 171 Marcio e Geraldo foram pro xilindró   

Foto: TV Portal da Amazônia
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