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TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE

Prezada Senhora,

1) Na qualidade de Oficial do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 
de Cáceres-MT, FAZ SABER que o Sr. Dargilan Borges Cintra, portador do RG 1140652-6-
SSP/MT e CPF 876.457.691-49, requer a retificação da descrição tabular do imóvel 
denominado Fazenda R omão I , matrícula nº 41.531 e Fazenda Romão II, matrícula 
42.991, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, processado nos termos dos artigos 212 
e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontantedenominado Fazenda Onça 
Magra, matrículas n.º 19.982, fica o seu titular, Sra. FLORIZA MEDALHA LAINO (RG 
nº 1.428.569-PR), NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 2 13, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação 
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os 
quais se encontram disponíveis neste Serviço Registral Imobiliário para exame e conhecimento 
do interessado. Nos termos do § 4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da 
notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar 
fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os 
trabalhos tacitamente. Esclarece -se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser 
provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que 
anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da 
legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º, da LRP). Decorrido o prazo 
legal sem impugnações, co ntado da primeira publicação este edital que será publicado duas 
vezes; poderá ser deferida a retificação pretendida. 

Cáceres-MT, 09.03.2018.

Catielli de Assis Cabral
Escrevente Autorizada

À Ilma. Sr.ª 
FLORIZA MEDALHA LAINO
Fazenda Onça Magra – Rodovia MT 343, Km 40.
Cáceres-MT – CEP 78.200-000  
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE

Prezado Senhor,

1) Na qualidade de Oficial do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 
de Cáceres-MT, FAZ SABER que o Sr. Dargilan Borges Cintra, portador do RG 1140652 -6-
SSP/MT e CPF 876.457.691 -49, requer a retificação da descrição tabular do imóvel 
denominado Fazenda Romão I, matrícula nº 41.531 e Fazenda Romão II, matrícula 
42.991, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, processado nos termos dos artigos 212 
e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante denominado Fazenda Onça 
Magra, matrículas n.º 19.982 , fica o seu titular, Sr. GUIDO LAINO (RG nº 591.813-PR e 
CPF 017.500.899-04), NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação 
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os 
quais se encontram disponíveis neste Serviço Registral Imobiliário para exame e conhecimento 
do interessado. Nos termos do § 4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da 
notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar 
fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os 
trabalhos tacitamente. Esclarece -se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser 
provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que 
anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da 
legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º, da LRP). Decorrido o prazo 
legal sem impugnações, contado da primeira publicação este edital que será publicado duas 
vezes; poderá ser deferida a retificação pretendida. 

Cáceres-MT, 09.03.2018.

Catielli de Assis Cabral
Escrevente Autorizada

Ao Ilmo. Sr. 
GUIDO LAINO
Fazenda Onça Magra – Rodovia MT 343, Km 40.
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Na sessão ordinária do legislativo de Cáceres, foi aprovado 
por unanimidade o projeto de lei que proíbe a colocação de postes em 
calçadas estreitas e obriga a instalação na divisa dos terrenos. A 
instalação de qualquer poste deverá guardar vão livre de, no mínimo, 
90 cm na calçada e por ser alteração a lei complementar, o projeto irá 
novamente a votação no dia 19. Página 03

Apaixonada por 
cães,  a  investigadora 
Vanessa Miranda de Paula, 
é a única mulher em meio a 
13 homens, no Canil 
Integrado de Fronteira, 
instalado em Cáceres desde 
2013. Há mais de seis anos, 
os cães Dara, Fênix, 
Darinha, Pink, Cometa, 
Jason, Mel, Gaia, Wonka e 
Guará, fazem parte da 
rotina da investigadora, que 
cuida da saúde dos animais, 
está junto com eles nas 
operações policiais. 

Numa troca de tiros num acampamento 
conhecido como Ferrugem, próximo a Vila 
Cardoso em Porto Esperidião entre policiais do 
Gefron e suspeitos de tráfico, o meliante 
Batista Francisco de Oliveira, 31, foi alvejado 
e morreu. Seus comparsas Mauro Gomes e 
Juliane Ferreira de Almeida foram presos, 
enquanto o quarto do bando, não se evadiu na 
mata.  Página 04

Dois homens e duas mulheres foram detidos após o condutor 
de um veículo Gol que eles estavam bater no muro do Hospital 
Regional de Cáceres e tentarem fugir da detenção, por estarem 
alcoolizados. Uma das mulheres confessou que estava bebendo com 
o motorista Y.V.S.C., 25, em uma festa e que ele teria perdido o 
controle do carro colidido com o muro e fugido em seguida. 

              Página 03
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PASSEIO LIVRE

Legislativo aprova PL que visa 
energizar os direitos de ir e vir

Pelo projeto, a instalação de postes só poderá ser feita na divisa dos terrenos, exceto se houver impossibilidade técnica e com espaço de 90 cm no passeio público

Calçada da Rua Gal. Osório tem menos de 30 cm ao público   

Foto: JCC

BIG FRIEND

Canil de fronteira tem fiel
policial dedicada aos cães

Página 03
Vanessa é uma policial apaixonada pelos cães    

Foto: SESP/MT

PIPOCO NO FERRUGEM

No chumbo cruzado com
Gefron suspeito leva a pior

Ataque no mocó dos bandidos 
acabou em tiroteio e morte   

Foto: Gefron/MT

ENCHARCADOS

Beberam todas e bateram
carro no muro do hospital

Carro parou no muro do HRC... no detalhe o quarteto etílico   

Foto: Reprodução

AZARÃO PREMIADO

Mula sai de audiência no fórum
e dança em preventiva de roubo

RAIZ CIDADÃ

Chorado recebe homenagens
do Dr. Leonardo em Vila Bela

GESTÃO INICIAL

Consórcio de Saúde elege
diretoria em Mato Grosso

PREÇO DO CRIME
O empresário Rogério da Silva Amorim, 
condenado a 19 anos e 9 meses de prisão por 
ter sido o mandante do assassinato de 
Maiana Mariano Vilela, em 2011, terá de 
pagar indenização de R$ 200 mil, por danos 
morais, à família da adolescente. A decisão 
foi do juiz Emerson Cajango, da 4ª Vara 
Cível de Cuiabá. O magistrado ainda 
determinou o pagamento de pensão mensal 
no valor de 2/3 do salário mínimo até a data 
em que Maiana completaria 25 anos e 1/3 do 
salário mínimo até a idade em que ela faria 
75 anos. Prova de que o crime faz coisa 
julgada no cível, basta acionar a justiça.

LOAS AO MAGISTRADO
Agindo de forma corretíssima e louvável, o 
juiz complementou em sua sentença, que os 
valores deverão ser atualizados com juros e 
correção e o condenado terá ainda de arcar 
também com R$ 5.100,00, a título de danos 
materiais, acrescidos de correção monetária 
e o bloqueio de bens e contas de Rogério para 
assegurar o pagamento da quantia. Fica o 
registro e o recado para vitimas cobrar da 
mesma forma, que a lei existe para se fazer 
justiça.

CÃODENADO
Uma imagem que circula pelas redes sociais 
mostra um cachorro circulando pelas ruas do 
bairro Coophamil, em Cuiabá, com uma 
tornozeleira eletrônica no pescoço, sendo 
utilizada como coleira. A suspeita é de que 
um preso tenha colocado a tornozeleira no 
cachorro para que o aparelho continuasse 
funcionando. Sendo assim, ele não seria 
pego pelo monitoramento da Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). 
Deveria pegar o meliante que fez isso e 
deixá-lo pelo menos um mês numa casinha 
de cachorro comendo ração de terceira, com 
uma coleira no pescoço.

PAU DE GALINHEIRO
A porcentagem de brasileiros com contas em 
atraso e registrados nos cadastros de 
devedores em fevereiro chegou a 40,5% da 
população com idade entre 18 e 95 anos, de 
acordo com dados do indicador do Serviço 
de Proteção ao Crédito e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas. A 
estimativa das entidades é que o Brasil tenha 
61,7 milhões de pessoas com alguma conta 
em atraso e com o CPF restrito para contratar 
crédito ou fazer compras parceladas. Óxenti, 
Mané, num tinha acabado a crise? 
Conversinha de plin-plin e politiqueiros 
safados, vôte!

CASSINO BRASIL
A coluna Poder em Jogo, do O Globo, deu 
destaque à articulação entre as bancadas 
católica e evangélica do Senado para 
derrubar, na Comissão de Constituição e 
Justiça, o projeto de Lei que regulamentava 
os jogos de azar no Brasil. Em votação na 
última quarta-feira (7), a iniciativa foi 
rejeitada por 13 votos a 2, considerado uma 
derrota para o Governo Temer. Pensando 
bem, nem precisa de mais cassinos, haja 
vista, tanta a jogatina oficial diária, que 
raspela o bereré da tchurma, né mesmo?

$AFADEZA BRABA
Neste ano de 2018, cada cidadão mato-
grossense gastará R$ 159,38 ou R$ 13,28 por 
mês, para cobrir os custos da Assembléia 
Legislativa, conforme levantamento feito 
com base no orçamento previsto para este 
ano com a projeção populacional do IBGE. 
Como o amigo teve um aumento de R$ 17,00 
no salário mínimo, então, na realidade, 
descontando os R$ 13,28 vai sobrar só R$ 
3,72. Êita, safadeza Pai D'Égua!

Cáceres-MT, quarta-feira 14 de março de 2018
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Até que enfim, um motivo pra gente 
elogiar uma tomada de posição do Senado 
da República, cujo plenário aprovou no dia 7 
deste mês, o Projeto de Lei nº 366/2015 que 
altera o Código de Processo Penal e assegura 
o espaço para a ampla defesa e o 
contraditório no inquérito policial, proposta 
que agora segue para a Câmara dos 
Deputados. 

Pois bem, segundo o texto 
aprovado, fica permitido a advogado de um 
acusado o acesso às provas que, já 
documentadas nos autos do inquérito 
policial, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa; excetuados os registros 
relativos a diligências em andamento e 
medidas cautelares sigilosas, cujo acesso 
pos sa  p re jud i ca r  a  e f i các i a  das  
investigações. 

O projeto também muda o artigo 
155 do Código de Processo Penal (CPP). 
Pela nova redação, o juiz deverá formar sua 
convicção pela livre apreciação da prova 
produzia em contraditório, sendo que não 
poderá fundamentar exclusivamente nos 
elementos de prova colhidos no inquérito, 
ressalvadas as provas cautelares, não 
repetíveis e antecipadas. Só pra ilustrar, no 
texto do CPP atual em vigência, a decisão 
não pode ser fundamentada exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na 
investigação. Embora alguns colegas 
argúem que a substituição soa como um 
equívoco, que no IP não se produz prova, e, 
que, tecnicamente a expressão elementos de 
prova não faz sentido, se analisarmos 
algumas decisões do judiciário, somente 
com base em pseudo-provas produzidas em 
inquéritos policiais, inclusive com 
decretações de constrições de simples 
acusados, o acesso ao advogado às provas 
documentadas nos autos do inquérito 
policial, são imprescindíveis sim. Normal, o 
júris sperniandis do MP que adianta ser o 
PLS, um retrocesso no sistema de 
investigação. Normal para quem acusa, 

alegar que na etapa de inquérito não existe 
uma acusação formulada e que não tem 
sentido ter contraditório sobre uma 
acusação que não existe. 

O fato, senhores, é que existe sim, 
uma acusação, mesmo que suspeita de 
fulano de tal no IP, e aqui, discordamos 
também, do promotor de Justiça José 
Reinaldo Guimarães, que leciona Direito 
Processual Penal da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

O eminente representante do 
parquet, diz que o mecanismo do processo 
penal prevê uma etapa de investigação na 
qual o Estado é mais forte porque precisa 
descobrir quem foi o autor de um crime. Ora, 
excelência, é nesta etapa que o inquisitório 
aponta para um acusado, ou seja, não há uma 
acusação, mas, quase sempre, um acusado. 
Claro, que depois, vem a etapa da ação 
penal, com juiz e defesa, na qual os 
mecanismos da defesa favorecem o réu; 
será? Nos tais power-points atuais, há 
controvérsias. Mister se faz, lembrar que 

este PLS, só vem reforça o previsto na 
Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal 
Federal, que preconiza ser direito do 
defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, já 
d o c u m e n t a d o s  e m  p r o c e d i m e n t o  
investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam 
respeito ao exercício do direito de defesa. 

Então, senhores do conselho, nada a 
questionar ou criticar que aprovado pelo 
senado, o importante Projeto de Lei, seja 
referendado pela Câmara Federal, torne lei e 
venha defender o interesse de acusados, 
mesmo na fase inquisitória, afinal,  como 
está a remota, arqui-velha legislação, a partir 
do momento que tenho alguém figurando 
como suspeito na investigação, isso não 
deixa de ter o caráter de uma imputação.

 Sem exageros, amigos, no sistema 
atual de investigação, às vezes alguém tem 
de virar réu para conseguir provar a 
inocência e de injustiças, a gente já está de 
saco cheio. 

Olá, você tem um cãozinho em 
casa? Não? Olha aí, está na hora de adotar 
um, existem muitos pelai abandonados por 
pessoas desnaturadas, não sendo por acaso, 
que quanto mais a gente conhece os 
humanos, mas gosta dos animais dito 
irracionais, mas que pela razão do bom 
senso, da inteligência, da lealdade, enfim, da 
vida, valem mais que muitos ditos racionais. 
Leonardo Da Vinci, dizia que chegará o dia 
em que todo homem conhecerá o íntimo de 
um animal e que neste dia, todo o crime 
contra o animal será um crime contra a 
humanidade. 

Vou adiante e digo que para gente 
com G maiúsculo, que busca no dia a dia 
fazer jus à criação, este dia já chegou, foi 
ontem, é hoje e será amanhã.

Com a reforma do Código Penal, os 
maus tratos contra animais são disciplinados 
desde 1988 pela Lei a Lei 9.605 e com nova 
redação do PL 39/2015, torna mais grave a 
punição dos malditos que maltratam os 
indefesos animais. Só pra ilustrar, comete tal 
crime, quem bate neles, mantêm os presos o 
dia todo, não cuida da saúde deles e ou deixa 
o bichinho sem água, comida e abrigo.

O preâmbulo se faz necessário e 
oportuno, neste 14 de março, o Dia Nacional 
dos Animais, uma data para conscientizar as 
pessoas sobre necessidades e direitos dos 
animais ditos irracionais, a importância que 
têm na vida de todos nós, muitos ditos 
racionais, ratifique-se, mas selvagens em 
todos os sentidos. Voltando ao cãozinho que 
nos espera no portão sorrindo (os cães 
sorriem e choram) abanando o rabo, 
cheirando a gente, nada é mais compensador 
no cotidiano, que esta sincera e humilde 
recepção. 

Aliás, nenhum sentido é tão 
aguçado num cachorro quanto o olfato. Ele 
tem 220 milhões de células olfativas, 100 
mil vezes mais do que você, o que os 
possibilita cheirar de um jeito que você nem 
imagina que é possível. 

Entre o céu da boca e a parede 
inferior do focinho, há um aparelhinho 
muito útil chamado órgão vomeronasal, 
uma espécie de decodificador de odores e 
tudo o que entra pelo nariz é processado e 
transformado em informações no cérebro 
canino. Para os cães, nós somos nosso 
cheiro, o tênis é uma extensão do seu corpo, 

e isso explica por que eles se interessam 
tanto por nossas roupas quando estamos 
longe. 

Humanos podem demorar até 
reconhecer um amigo que mudou a cor do 
cabelo ou fez uma cirurgia plástica no rosto, 
mas os cães reconhecem na hora e se latem 
para o nada, é sinal de que ele percebeu algo 
que você não notou, o odor ou algum som. 

Enquanto nós escutamos numa 
freqüência de até 20 kHz, eles, os cachorros 
podem percebem sons bem mais agudos, de 
até 45 kHz e qualquer ameaça, estão atentos 
para defender a gente, qualquer mimo, 
retribuem com lambidas e cheiradas, eles 
sim, são racionais, num mundo irracional. 
Ficaria aqui horas e horas falando deles, 
cães e gatos, nossos agregados, que 
merecem o máximo de respeito e 
consideração, mas como o espaço é exíguo, 
registro as homenagens aos bichinhos 
divinos pela data especial, que deveria ser 
comemorada todos os dias, com aquele 
prato de ração, Au-au, Miau, amiguinhos! 

***___Rosane Michelis – Jornalista, 
Bacharelado em Geografia, pós em turismo.
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mandato. Infelizmente, o município 
não dispunha de nenhuma legislação 
nesse sentido. 

«O povo já se acostumou a 
andar pela rua, no meio dos carros, 
porque as calçadas estão ocupadas. 
Isso quem anda. Não vemos 
cadeirantes na cidade porque eles 
não têm como transitar. É o direito 
dessas pessoas que também estou 
defendendo, não podemos manter 
uma população dessa preso dentro 
de casa, para beneficiar uma 
concessionária de serviço público", 
finaliza o vereador.
  Por se tratar de uma 
alteração a uma lei complementar, 
que é o Código de Obras e Posturas, 
o projeto será submetido a nova 
votação no dia 19/03. (N.R)- 
Ressalte-se que o grave problema já 
foi objeto de denuncias do Jornal 
Correio Cacerense por várias vezes, 
ignorado  pe las  au to r idades  
responsáveis.

a sessão ordinária do Nlegislativo de Cáceres, foi 
aprovado por unanimidade 

o projeto de lei do vereador Cézare 
Pastorello (PSDB) que proíbe a 
colocação de postes em calçadas 
estreitas e obriga a instalação na 
divisa dos terrenos.

Como frisou o vereador 
autor do PL, todos tem visto que a 
Energisa está instalando postes dos 
dois lados das ruas, sem qualquer 
critério ou restrição. “Somos uma 
cidade antiga e já temos calçadas 
es t re i tas .  Com a colocação 
desordenada de postes onde eles 
querem, estamos mandando o 
pedestre e cadeirante para transitar 
na rua. 

P e l o  m e u  p r o j e t o ,  a  
instalação de qualquer poste deverá 

guardar vão livre de, no mínimo, 90 
cm na calçada," justifica o vereador.

Outro ponto abordado pelo 
projeto de lei do vereador também 
foi em relação aos imóveis, 
conforme explica o vereador: "Pelo 
projeto, a instalação de postes só 
poderá ser feita na divisa dos 
te r renos ,  exce to  se  houver  
impossibilidade técnica, justificada. 
É comum o cidadão ter que 
modificar o seu projeto de 
construção porque há um poste 
instalado na frente de onde seria o 
seu portão ou garagem. Então, 
instalado na divisa, esse problema 
p r a t i c a m e n t e  d e i x a  d e  
existir,"pontuou.

O vereador vem lutando 
contra o uso desordenado das 
calçadas desde o início do seu 

são os cães", afirmou Vanessa. 
"Desde o curso, passei a me dedicar, 
quase que exclusivamente, ao 
trabalho de treinamento e emprego 
desses cães farejadores nas 
atividades policiais. Em 2012, com a 
integração do canil de fronteira, pela 
necessidade de emprego dos cães na 

emprego nas abordagens e buscas 
por drogas em residências, veículos, 
terrenos, rodovias, entre outros 
locais que necessitam do faro 
animal. "Eu já gostava muito da 
atividade policial, mas a 'cereja do 
bolo' veio com a oportunidade de 
unir minha paixão de infância, que 

paixonada por cães, a Ainvestigadora da Polícia 
Judiciária Civil, Vanessa 

Miranda de Paula, é a única mulher 
em meio a 13 homens, no Canil 
Integrado de Fronteira, compostos 
por integrantes das polícias militar, 
civil e corpo de bombeiro militar, 
instalado em Cáceres desde 2013. 
Na atividade policial, o amor de 
infância pelos cães tornou para ela, 
prazeroso o treinamento realizado 
todos os dias com os animais, para 
emprego em operações de buscas e 
apreensão de drogas, resgate e 
guarda.

Foi na DRE que começou o 
trabalho com cães. Em 2011, teve a 
oportunidade de participar do 1ª 
Curso de Adestramento de Cães de 
Faro de Drogas, promovido pela 
D e l e g a c i a  d e  R e p r e s s ã o  a  
Entorpecentes, em parceira da 
Companhia de Policiamento com 
Cães de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina, que foi ministrado 
por cinco instrutores da Polícia 
Militar catarinense.

No curso, aprendeu técnicas 
de adestramento de cães para o 

ois homens e duas mulheres Df o r a m  d e t i d o s  n a  
madrugada da segunda-

feira (12) após o condutor de um 
veículo Gol que eles estavam bater 
no muro do Hospital Regional de 
Cáceres e tentarem fugir da 
detenção, por estarem alcoolizados.

Segundo os relatos locais, a 
PM foi acionada ao ser informada do 
acidente e ao chegar ao endereço 
solicitado encontrou duas mulheres 
e um homem tentando retirar objetos 
de dentro do veículo. Uma das 
mulheres confessou que estava 
bebendo com o motorista Y.V.S.C., 
25,  em uma festa e que ele teria 
perdido o controle do carro colidido 
com o muro e fugido em seguida.

O homem que estava junto 
com as mulheres confirmou a versão 

e também relatou que estava 
bebendo, porém estaria em outro 
automóvel. O trio tentava retirar 
objetos de dentro do veículo 
envolvido no acidente, mas foi 
impedido pela PM.

Durante a conversa, o 
condutor que causou o acidente 
passou pelo local na garupa de uma 
motocicleta e foi reconhecido pelas 
mulheres e pelo guarda do hospital, 
sendo o acusado perseguido e detido 
alguns metros a frente.

Quando foi pego pelos 
policiais, Y.V., ameaçou o vigilante 
do hospital proferindo os dizeres 
“não dá nada você receber a visita de 
uma moto e levar uns tiros”. Diante 
dos fatos I.V., foi detido juntamente 
com A.A.P.A. 23., R.I.S., 25 e 
E.L.S., 26.

atividade de fronteira, vim para 
Cáceres", completou.

Há mais de seis anos, os cães 
Dara, Fênix, Darinha, Pink, Cometa, 
Jason, Mel, Gaia, Wonka e Guará, 
f a z e m  p a r t e  d a  r o t i n a  d a  
investigadora. Ela cuida da saúde 
dos animais, alimenta, treina e está 
junto com eles nas operações 
policiais. "Os treinamentos são 
diários, utilizamos brinquedos para 
estimular ao cão. Metade dos 
treinamentos é para preparo físico e 
outra parte para as especificidades 
d a  m o d a l i d a d e  q u e  s ã o  

empregados", explicou.
Os cães farejadores são os 

mais empregados nas ações 
policiais, por isso, há sete animais no 
cani l .  Quando o  Corpo de  
Bombeiros necessita de um animal 
para resgate de pessoas, a cadela 
Dara é chamada.  Já nas abordagens 
que exigem uma proteção maior do 
policial, Guará e Fênix são 
utilizados. Para o 2º Sargento da 
Polícia da Militar, Moacir da Silva 
Figueiredo, coordenador do Canil de 
Fronteira, trabalhar com cães é uma 
terapia.

PARCERIA FIEL

Única mulher no canil de fronteira
policial se diz apaixonada por cães

Há mais de seis anos, os cães Dara, Fênix, Darinha, Pink, Cometa, Jason, Mel, Gaia, Wonka e Guará, fazem parte da rotina da investigadora em Cáceres

SES-MT c/ Redação

Vanessa Miranda de Paula, amor pelos pets do Canil   

Foto: Sesp-MT

ENERGIZANDO DIREITOS

Aprovado P.L disciplinando
colocação de postes nas ruas
Assessoria c/ Redação

Calçada de rua central tem menos de 30 cm ao público   

Foto: JCC

Quarteto pé de cana estava no carro acidentado   

Foto: PM/MT

BOB ESPONJA

Cachaceiro perde controle do
carro e derruba muro do HRC
C-MT c/ Redação
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familiar. A cadeia do leite é a 
principal atividade dos pequenos 
produtores de Mato Grosso, que 
reúne perto de 140 mil famílias. 
Cerca de 70% das atividades 
p rodu t ivas  das  pequenas  
propriedades é o leite.

“O que acontece nessa 
cadeia assim como qualquer 
outra cadeia você tem que 
melhorar sempre a performance e 
aumentar  a  qual idade da  
produção, aumentar em volume e 
em escala e melhorar em 
qualidade. Essa é a sina do leite.

Quando é época de muito 
leite, o preço cai porque tem o 

aumento da oferta no mercado. Já 
na época da seca, o preço sobe 
porque tem pouco capim, o bicho 
tem pouco que comer, o leite fica 
escasso e o preço sobe. 

É preciso investir em 
pastagem para que ele possa 
organizar a produtividade dele e 
na época da seca ter pasto 
disponível para não cair a média 
de produção do leite. 

É esse o desafio de 
melhoramento de tecnologia do 
leite”, avaliou o secretário de 
Estado de Agricultura Familiar 
(Seaf), Suelme Fernandes. (Fonte 
Débora Siqueira)

m janeiro de 2018, o Epreço do leite pago ao 
produtor em Mato Grosso 

amargou  a  sé t ima  queda  
consecutiva, sendo cotado a R$ 
0,90/l, recuo de 2,17% ante 
dezembro de 2017. 
 E s s a  p r e s s ã o  t e m  
desestimulado a produção no 
campo e, mesmo com bons 
volumes de chuvas ocorridos no 
Estado, o nível de captação 
recuou 2,91% em janeiro de 2018 
ante ao mês anterior.

N a  i n d ú s t r i a ,  o  
desequilíbrio entre a oferta e a 
demanda continuou pautando o 
mercado, pois a produção atual de 
d e r i v a d o s  n ã o  t e m  s i d o  
absorvida, principalmente devido 
às férias escolares. 

Assim, para não gerarem 
volumes altos de estoque, as 
indústrias optaram pela redução 
de preços, e alguns agentes 
preferiram não produzir alguns 
produtos de menor liquidez.

Apesar deste cenário 
baixista, nota-se uma reação na 
demanda no varejo, com alguns 
produtos registrando aumento de 
preço, o que pode ser um sinal da 

recuperação econômica, visto 
que o PIB brasileiro cresceu 1% 
em 2017 ante 2016.

Quem tem sentido muito 
esses impactos é a agricultura 

 C o n s ó r c i o  OIntermunicipal de Saúde, 
que vai auxiliar os 

municípios no processo de 
aquisição e distribuição de 
m e d i c a m e n t o s ,  i n s u m o s ,  
equipamentos e serviços, foi 
instituído na última quinta-feira 
(8) em assembléia geral durante a 
2ª Marcha dos Prefeitos Mato-
grossenses, evento realizado pela 
Associação Mato-grossense dos 
Municípios – AMM. Os gestores 
também elegeram a primeira 
d i re tor ia  do  consórc io  e  
aprovaram o estatuto.

O prefeito de Campo 
Verde, Fabio Schroeter, foi eleito 
presidente e integram também a 
diretoria os gestores de Poxoréu, 

Nelson Paim, como vice-
presidente e de Rosário Oeste, 
João Balbino, como secretário 
geral. Os prefeitos de Nova 
Marilândia, Juvenal Alexandre da 
Silva,  de São Félix do Araguaia, 
Janailza Leite,  e de Arenápolis, 
José Mauro Figueiredo são 
membros. O prefeito de Juína, 
Altir Peruzzo, integra o Conselho 
Fiscal.

O Governo do Estado, o 
Conselho Estadual de Saúde e o 
Conselho dos Secretár ios  
Municipais de Saúde poderão 
i n d i c a r  c a d a  u m ,  u m  
representante e serão indicados, 
ainda, nove membros para o 
Conselho Consultivo.

O presidente da AMM, 

Neurilan Fraga, agradeceu a 
parceria do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas para a 
criação do consórcio, que vai 
viabil izar  a  aquisição de 
medicamentos de forma coletiva, 
gerando economia para os 
municípios. Fraga adiantou que o 
MP e a Assembléia Legislativa 
vão repassar um crédito para o 
consórcio para que não haja custo 
na gestão associada.

O procurador Geral de 
Justiça, Mauro Curvo, também 
destacou a importância do 
consórcio para a gestão da saúde 
municipal e a presidente do 
Conselho dos Secretár ios  
Municipais de Saúde – Cosems, 
Silvia Sirena, disse que o 
consórcio vai facilitar muito a 
gestão da saúde nos municípios.

A gestão associada, 
prevista no artigo 241 da 
Constituição Federal, deve 
auxiliar os municípios no 
p rocesso  de  aqu i s i ção  e  
distribuição de medicamentos 
para a Farmácia Básica, insumos, 
equipamentos e serviços para o 
SUS. A iniciativa é resultado de 
uma proposição do procurador-
geral de Justiça, Mauro Curvo. A 
proposta de criação do consórcio 
se baseia na experiência de 
sucesso do estado do Paraná, 
onde foi possível reduzir em até 
70% os custos de aquisição de 
medicamentos.

 Assembléia Legislativa Arealizou ontem, (13) 
audiência pública para 

discutir os números financeiros 
arrecadados durante o terceiro 
quadrimestre de 2017. O debate, 
mais conhecido como metas 
fiscais do governo do estado, será 
às 14 horas no auditório Milton 
Figueiredo.

De acordo com o Sistema 
Integrado de Planejamento, 
Contabi l idade e  Finanças 
(Fiplan), Secretaria Adjunta do 
Tesouro do Estado, a arrecadação 
bruta em 2017 acumulou um 
montante de R$ 25,536 bilhões. 
No total líquido (com as deduções 
constitucionais das receitas), o 
valor final ficou em R$ 18,133 
bilhões.

Para  expl icar  esses  
números arrecadados pelo Estado 
no 3º quadrimestre de 2017, a 
Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Execução 
Orçamentária convidou a equipe 
econômica da Secretaria de 
Estado de Fazenda (Sefaz), 

através do secretário Rogério 
L u i z  G a l l o .  N a  ú l t i m a  
apresentação,  do segundo 
quadrimestre de 2017 – janeiro a 
a g o s t o ,  o  E s t a d o  h a v i a  
arrecadado o montante de R$ 
12,631 bilhões. À época, os 
números apresentados pelo ex-
secretário de Fazenda, Gustavo 
de Oliveira, a receita ficou abaixo 
do previsto inicialmente pela Lei 
Orçamentária Anual (LOA/2017) 
em 7,4%, o equivalente a R$ 
13,643 bilhões. Mas, de acordo 
com o site impostômetro.com.br, 
o Estado de Mato Grosso 
arrecadou durante todo o ano de 
2017 – 1º de janeiro a 31 de 
dezembro – o valor de R$ 
27.887.131.257 bilhões.

Vale lembrar que essa 
arrecadação é referente a tributos 
federais, estaduais e municipais. 
Nesse período, a arrecadação de 
Mato Grosso representou 1.25% 
do total arrecadado no Brasil 
nesse mesmo período, que foi de 
R$  2 .172 .053 .819 .242 ,78  
trilhões.

EFEITO SAZONAL

Baixo preço do leite azeda
economia dos produtores

Apesar do cenário baixista, nota-se uma reação na demanda no varejo, com alguns produtos registrando aumento de preço, o que pode ser um sinal da recuperação

Agro - Noticias c/ Redação

Resfriadores ajudam, mas o preço derruba o lucro do pecuarista    

Foto: Arquivo

PARCERIAS PÚBLICAS

Prefeitos elegem a 1ª diretoria
do Consórcio de Saúde em MT

AMM c/ Redação

Consórcio foi instituído em assembléia geral   

Foto: Vicente de Souza

ARRECADAÇÃO

Saldo da balança em MT
bate recorde de R$ 25,5 bi
Assessoria c/ Redação

Secretário da Sefaz-MT Rogério Luiz Gallo   

Foto: Alair Ribeiro
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Dourado. Aos 5, Giovane 
arrancou pelo meio e deu trabalho 
para defesa do União. Aos 7, 
Renan fez um giro pela lateral, 
limpou dois  e tentou ataque, mas 
bateu muito fraco. Aos 9, Igor 
chutou forte e a bola passou longe 
sem perigo.

Aos 32, Vinicius avançou 
e antes de receber a bola a 
arbitragem marcou impedimento 
e aos 43, o União tentou buscar o 
empate, mas o Cuiabá segurou o 

resultado e garantiu os três pontos 
fora de casa, ao trilar do árbitro no 
final da partida.
Finda esta rodada, é a seguinte, a 
classificação: 1º Cuiabá 25 
pontos;
2º Sinop 19; 3º Luverdense 17; 4º 
Operário VG 15; 5º União 9;
6º Mixto 6; 7º Araguaia 2; 8º Ação 
1; 9º Dom Bosco -2; 10º Poconé -
24, ambos lanternas negativados 
na tabela, rebaixados a segunda 
divisão em 2019.

a Arena Pantanal, pela 9ª Ne última rodada da 1ª fase 
do  Mato -g rossense  

2018, apesar de não ter público 
devido ao empecilho dos laudos, 
a partida entre Ação e Dom Bosco 
do último final de semana teve 
outra situação delicada, e o jogo 
teve um atraso de mais de 35 
m i n u t o s  p o r  n ã o  h a v e r  
policiamento no estádio.

A princípio, a diretoria do 
Ação não fez a solicitação dos 
policias por considerar que não 

seria necessário por não haver 
público presente na Arena. 
Depois de mais de 35 minutos de 
atraso a situação só foi resolvida 
quando foi solicitada a Polícia, 
mas que não poderia ficar 
exclusivamente para a partida e 
num “meio termo”, uma viatura 
que fazia o policiamento na 
região incluiu o estádio na rota da 
“ronda policial”, e durante a 
partida visitava as dependências 
do estádio.

Num 1º tempo com 

chances de ambos os lados, mas o 
t ime  azu l ino  começou  a  
d e m o n s t r a r  m e l h o r  
posicionamento tático e preparo 
físico, e com chutes mais 
perigosos na metade final da 
primeira etapa. Em uma dessas 
situações, o Dom Bosco chegou a 
ter uma ótima oportunidade com 
Geilson cara a cara do gol, mas 
desperdiçou a oportunidade de 
abrir o placar. Entretanto menos 
de 2 minutos depois, após um 
chute de Paulinho Mingau pela 
esquerda, o atacante Geilson 
aproveitou o rebote do goleiro do 
Ação e fez  um lindo gol.

No segundo tempo, o time 
dom-bosquino continuou a 
dominar a bola, e aos 20 minutos 
num chute forte de fora da área 
pela direita, Deivisson fez um 
golaço sem chances para o 
goleiro Bambu. 

Aos 33 minutos, em uma 
ass is tência  de  Deivisson,  
Paulinho Mingau ampliou em 
3x0 para o Leão da Colina, e 
garantiu a vitória que mantém as 
esperanças do clube em escapar 
do rebaixamento e avançar a 
próxima fase do estadual.

 Cuiabá encerrou a Op r i m e i r a  f a s e  d o  
Campeona to  Ma to -

g r o s s e n s e  E l e t r o m ó v e i s  
M a r t i n e l l o  m a n t e n d o  a  
invencibilidade após vencer por 1 
a 0, o União, no estádio Luthero 
Lopes, em Rondonópolis na tarde 
de domingo último. O único gol 
do confronto foi marcado por 
Giovane, que aproveitou a falha 
de dois zagueiros e abriu o 
marcador. Com o resultado, o 
Dourado fechou a classificação 
com 25 pontos. Já o Colorado, se 
manteve na quinta colocação, 
mas avançou à segunda fase da 
competição com 9 pontos.

Os dois times começaram 
muito atentos ao jogo sem 
arriscar muito, mas logo aos 4 
minutos, União fez boa jogado 
c o m  M a r a n h ã o ,  s e n d o  
neutralizando pela defesa do 
Cuiabá. Aos 16, dois zagueiros do 
União perderam tempo da bola e 
Giovane do Cuiabá aproveitou e 
mandou para o fundo do gol. Aos 
22,  União conseguiu boa 
triangulação com Igor, que 
chutou mal e a bola passou longe 
do gol. Aos 24, Ijuí dominou 
sozinho, na pequena área, e 
perdeu a oportunidade de abrir o 
placar para o União; aos 35, 
Maranhão  do  União ,  fez  

c ruzamento  e  Lucas  não  
conseguiu alcançar a bola. Aos 
37, Ijuí soltou uma bomba de 
longe e quase abriu o marcador 
para o Colorado e aos 43, 
Maranhão conseguiu antecipar a 
jogada e a defesa do Cuiabá teve 
trabalho para fazer o corte, 
chegando o final dos primeiros 45 
minutos com a vitória do Cuia por 
1 a 0.

No segundo tempo, o 
União voltou pressionando e o 
Cuiabá se manteve mais recuado 
segurando o resultado fora de 
casa. Aos 4, Igor saiu jogando 
bem pela lateral, mas acabou 
neutralizado pela defesa do 

LÍDER ABSOLUTO

Dourado derrota Colorado
encerrando a 1ª fase invicto

Resultado favorece o Dourado, que fecha a classificação com 25 pontos, enquanto o Colorado, se manteve na 5ª colocação avançando à segunda fase da competição

S.N c/ Redação

Cuiabá faturou o União em pleno Luthero de Roo  

 Foto: Universo MT

SEM TORCIDA

Dom Bosco vence Ação
reacendendo esperanças

 O.E c/ Redação

Vitória dá novo ânimo e esperanças aos dombosquinos   

Foto: Clube-News
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Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões relacionadas ao 
amor e aos relacionamentos. Você 
pode estar mais fechado e voltado 
para a compreensão de sua forma de 
amar e ser amado.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Vênus, seu regente, e Saturno 
encontram-se em graus exatos em 
tenso aspecto, o que mostra o ponto 
máximo desta fase de tensão em 
questões relacionadas às suas 
finanças, mas também ao amor. Seu 
humor não passa pela melhor fase e 
algumas pessoas podem ser deixadas 
para trás.

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões relacionadas a um 
projeto em equipe. O momento pode 
i n d i c a r  d i f i c u l d a d e s  n o  
relacionamento com uma equipe de 
trabalho. Mantenha a calma e tome 
decisões definitivas.

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões que envolvem seus 
projetos profissionais e planos de 
negócios. O momento pode envolver o 
surgimento de um projeto importante 

que vai exigir de você mais do que pode dar neste 
momento.

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões que envolvem 
projetos de médio prazo, especialmente 
os relacionados com pessoas e 
empresas estrangeiras. O momento 
pode envolver uma queda em sua 

energia vital.

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões que envolvem seu 
mundo emocional mais profundo. Um 
relacionamento importante pode 
passar por dificuldades, mas que 
marcam o início de um novo período.

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões que envolvem 
seus relacionamentos afetivos, 
romances e filhos, que passam por um 
período de crise. Sua auto estima deve 
ser estimulada por um olhar mais 

positivo.

Vênus, seu regente e Saturno 
encontram-se em graus exatos e em 
tenso aspecto, o que mostra o ponto 
máximo desta fase de tensão em 
questões de relacionamentos, pessoais 
e/ou profissionais, que podem estar 
passando por um momento de crise. 
Este pode ser um período de decisões 
importantes.

Vênus e Saturno encontram-se em graus 
exatos e em tenso aspecto, o que mostra 
o ponto máximo desta fase de tensão em 
questões relacionadas a projetos e 
possíveis contratos. Uma viagem rápida 
pode ser importante para o seu equilíbrio 
mental e emocional. O momento pode 
envolver o início de um importante 
curso.

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões que envolvem 
seus projetos de trabalho. Procure 
manter a calma e apenas seguir o 
fluxo. O momento é importante para a 
manutenção de sua saúde.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Vênus e Saturno encontram-se em 
graus exatos e em tenso aspecto, o que 
mostra o ponto máximo desta fase de 
tensão em questões relacionadas a 
projetos que envolvam o aumento de 
seus rendimentos. Não é um bom 
momento para começar um novo 
investimento. Mantenha seus gastos 

sob controle.

By Rosane Michels

Vênus e Saturno encontram-se em graus exatos e em 
tenso aspecto, o que mostra o ponto 
máximo desta fase de tensão em 
questões que envolvem sua vida 
doméstica e os relacionamentos 
familiares. Não é um bom momento 
para começar uma reforma. Um 
imóvel pode ser negociado neste 

período.

***********************
Felicitações a charmosa Ivana Fanaia pela 
passagem de mais um aniversário. Que todos 
os aprendizados nesses anos sejam fonte de 
inspiração para mais uma nova etapa de sua 
vida. Felicidades mil!!!

Desejo um aniversário repleto de alegrias e 
uma vida sempre feliz a Douglas Castrillon, 
que marca mais um golaço no placar da vida.

C u r t i n d o  o s  
últimos meses da 
gravidez o casal 
Erze Souza e 
Ryvea Sodré,  
que já estão 
a n s i o s o s  a  
e s p e r a  d e  
Juninho. Que 
Deus abençoe a 
mamãe com um 
parto tranquilo e 
q u e  J u n i n h o  
venha com muita 
saúde. Grande 
a b r a ç o  a o s  
futuros papais.   

Celebrou mais um ano de vida e recebeu o carinho especial 
dos amigos e familiares o jovem Eduardo Teixeira a quem 
enviamos os parabéns com votos de muitos anos de vida e 
muitas felicidades. 

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

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

O Parabéns de hoje é endereçado para o querido amigo Paulo 
Fanaia. Que o seu dia seja maravilhoso e a felicidade, o amor e a 
paz estejam sempre ao seu lado. Feliz Aniversário!

quando ambos vendiam drogas 
no bairro Água Limpa em Várzea 
Grande.

Ele e o pivete comparsa 
foram presos quando os militares 
da Força Tática estavam em 
rondas pelo bairro e avistaram 
dois rapazes em atitude suspeita.

N a  a b o r d a g e m  f o i 
procedida a revista pessoal, sendo 
encontradas no bolso do suspeito 
Ronei, 13 trouxinhas de cocaína.

Cáceres-MT, quarta-feira 14 de março de 201804

or volta de 13h00 de Pa n t e o n t e m ,  1 2 , 
patrulheiros do Gefron 

n u m a  r e b o r d o s a  n u m 
acampamento na zona rural de 
Porto Esperidião, palco de muitos 
conflitos rurais nos últimos 
tempos, depararam com barracas 
suspeitas, no local, próximo a 
Vila Cardoso e para se aproximar 
da  á rea  fo i  p rec iso  mui ta 
experiência de mata, técnicas de 
rastreamento, pois havia uma 
armadilha artesanal, própria para 

os bandidos evitar surpresas.
Ao se aproximar do local 

t a m b é m  c o n h e c i d o  c o m o 
Ferrugem, os policiais depararam 
com três indivíduos e uma 
mulher, sendo que um dos 
suspeitos efetuou disparos de 
a r m a  d e  f o g o  c o n t r a  o s 
patrulheiros, que revidaram. Na 
t roca  de  t i ros ,  o  mel iante 
ident i f icado como Bat is ta 
Francisco de Oliveira, 31, foi 
alvejado e morreu, enquanto que 
Mauro Gomes, 52, e Juliane 

Ferreira de Almeida, 35, foram 
presos, enquanto o outro do 
bando, não identificado, se 
evadiu na mata. Com Batista, que 
chegou a ser encaminhado para 
uma unidade de saúde da região, 
mas não resistiu aos ferimentos, 
os policiais apreenderam uma 
pistola 9 M.m da marca Imbel, 
com numeração raspada, com três 
munições deflagradas e três 
intactas. 

No acampamento, mocó 
de bandidos, foram apreendidas 
também, cinco munições calibre 
12 intactas. Findo o baculejo, o 
Gefron apurou que todo o bando 
era morador de Pontes e Lacerda, 
sendo o morto removido ao IML e 
o casal preso, recolhido ao 
xadrez.

Segundo o alto comando 
do Gefron, a guarnição militar foi 
até o local após receber denúncia 
anônima de que o acampamento 
servia para diversas finalidades, 
dentre elas para o tráfico de 
drogas,  extração i legal  de 
madeira e grilagem e depararam 
com os suspeitos, acontecendo o 
tiroteio, a morte de um dos 
marginais e a prisão do casal 
Mauro e Juliane.

de 2012, aos 18 anos, num 
tunguete cassino clandestino de 
Várzea Grande jogando baralho 
com outros vagabundos, tudo 
figurinha carimbada pela policia.

Sobre a audiência em 
Cuiabá no processo em que 
r e s p o n d e  p o r  t r á f i c o  d e 
entorpecentes, em 2013, Ronei 
Manoel da Silva, então com 19 
anos, havia sido preso pela Força 
Tática da PM em companhia do 
menor L.N.P.N de 15 anos, 

onei Manoel da Silva teve Ra  p r i são  p reven t iva 
cumprida pela Polícia 

Jud ic iá r i a  Civ i l ,  em ação 
conjunta das Delegacias de Jauru 
e Pontes e Lacerda suspeito de 
roubo majorado. 
 A p r i são  se  deu  em 
Lacerda no final de semana e 
conforme a acusação parte do 
Mandado de Prisão Preventiva, o 
suspeito na noite de 17 de janeiro 
de 2018, na companhia de outros 
comparsas armados, anunciou o 
roubo, subtraindo um veículo, 
motocicleta, além de eletrônicos. 
A ação criminosa ocorreu no 
centro de Jauru e os veículos 
foram encaminhados a Bolívia.

Nas investigações, os 
policiais levantaram que Ronei 
compareceu em ao Fórum de 
Cuiabá,  para audiência do 
processo que responde por tráfico 
de drogas, e na terça feira, 7, e na 
tarde do dia seguinte, após 
retornar a cidade de Pontes e 
Lacerda, teve o mandado de 
prisão cumprido, sendo recolhido 
no Centro de Detenção Provisória 
(CDP) local.

Ronei Manoel Silva, 
atualmente com 24 anos, já havia 
sido preso no dia 23 de fevereiro 

 d e p u t a d o  e s t a d u a l  D r. OL e o n a r d o  A l b u q u e r q u e 
entregou homenagem a dança 

do Chorado de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, em sessão especial realizada 
na última quinta-feira (9) no município. 
Foram homenageados 18 componentes 
do Chorado, além de mais seis pessoas 
q u e  a t u a m  p e l a  p r e s e r v a ç ã o  e 
divulgação dessa expressão cultural 
local. Na mesma sessão, foram entregue 
títulos de cidadão mato-grossense.

“A cultura talvez seja a maior 
riqueza de Mato Grosso. Temos muita 
tradição na música e na dança, como o 
Siriri, o Cururu, o Rasqueado, o 
Curussé, além de tantas outras. Por isso 
eu me sinto muito feliz em homenagear a 
Associação do Chorado de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, especialmente no 
dias das mulheres, visto que o Chorado é 
dançado por elas”, afirmou o deputado 
Dr. Leonardo.

O Chorado de Vila Bela surgiu 
no período colonial, quando escravos 
fugitivos ou transgressores eram 
obrigados a pedir perdão dançando. 
Com o passar do tempo, essa expressão 
foi introduzida na Festa de São 
Benedito, onde elas provam que estão 
sóbrias na comemoração religiosa, 

apesar da festança, dançando com uma 
garrafa de Cangingin na cabeça.

Foram homenageados como 
membros do Chorado Ana Maria 
Marques de Almeida, Ana Tarcila de 
Oliveira Leite, Astrogilda Leite de 
França,  Dirce  Maria  de  França 
Assunção, Elizio Ferreira de Souza, 
Fátima Fernandes, Germana de Campos 
Oliveira, Jaquelina Frazão dos Santos, 
Justina Nascimento da Silva, Mancia 
Frazão de Almeida, Maria Auxiliadora 
de França, Maria Nazaré de Melo, Maria 
da Penha Marques de Brito, Maurília 
Bispo de Oliveira, Modesta Leite 
Ribeiro, Nazário Frazão de Almeida, 
Vanda Moraes Coelho e Zózima Frazão 
de Almeida.

Também receberam moção de 
aplausos Neury Rogério, Silvio Santos 
de Araujo, Maria Gorette Rodrigues, 
Nemézia Profeta da Cruz, Marilia 
Auxiliadora Dorileo Rosa e Regiane 
Soares de Aguiar. Na ocasião também 
foram entregues títulos de cidadão mato-
grossenses para cinco homenageados, o 
advogado Roberto Jonas de Macedo, o 
comerciante José Francisco de Souza, o 
empresário Josias Florencio Pereira, a 
professora Analcides Pereira Soares e a 
médica Tereza Cristina Jeunon Souza.

LADRÃO DE MOTO

Assaltante saiu do fórum e
no dia seguinte foi pro pote

Meliante acusado de tráfico de drogas compareceu no Fórum de Cuiabá, para audiência e no dia seguinte, foi em cana após retornar para Pontes e Lacerda

 Da Redação

Ronei é figurinha carimbada da policia há alguns anos   

Foto: PJC-MT

CHUMBO CRUZADO

Suspeito morre durante troca
de tiros com o Gefron na mata
Da Redação

Barraca na Ferrugem em Vila Cardoso era mocó de bandidos    

Foto: Gefron/MT

VILA BELA

Dr. Leonardo homenageia o
chorado em ato de cidadania
Assessoria

Deputado Dr. Leonardo homenageia componente do grupo  

Foto: Cassiane Vila Bela
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