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DENÚNCIA GRAVE
“Não há como devolver meu rim, mas eu espero que a Justiça obrigue esse médico a devolver tudo que eu já gastei e a custear o tratamento”, desabafou Sirlei

Médico do HRC é acusado de
retirar rim sadio de Paciente
Foto: Arquivo Pessoal

A técnica em enfermagem, Sirlei Herrera Infante Pereira,
denunciou à polícia, o médico Marcos Ednelson Garcia Bello, que
atende no Hospital Regional de Cáceres, por ter retirado o rim errado
durante cirurgia realizada em 6 de agosto deste ano. Segundo ela
relatou no BO, os médicos de Cuiabá analisaram os exames e
afirmaram que não havia necessidade da retirada de nenhum dos
dois rins. Página 04

PISTOLAGEM

Individuo baleado tinha
condenação por tráfico
Foto: Arquivo

Sirlei diz que desde janeiro fazia consultas regulares com o medico

NOVO QUATRIÊNIO

Zanin e Nilce assumem no
dia 18 a reitoria da Unemat
Foto: Divulgação

A nova gestão da Unemat,
composta pelo reitor Rodrigo Bruno
Zanin e pela vice-reitora Nilce
Maria da Silva, tomará posse em
cerimônia na manhã da próxima
terça-feira (18), no Auditório Sophia
Leite, na (Sicmatur, em Cáceres, em
ato solene com início às 9 horas. A
gestão, que terá início no dia 1º de
janeiro de 2019, comandará a
Universidade até o dia 31 de
dezembro de 2022.

Vida passada de Eliomar seria motivo do atentado a tiros

Eliomar de Souza Soares, morador em Porto Esperidião, na
região de Cáceres, com passagens pela policia, inclusive registro de
condenação por tráfico de drogas, foi alvo de uma tentativa de
homicidio, sendo baleado nas costas, ombro e cabeça. Socorrido ao
HRC, foi transferido para Cuiabá diante da gravidade do caso. O
caso está sendo investigado pela 1ª D.P. de Cáceres, que não descarta
um acerto. Página 04

Página 03
Posse de Rodrigo Zanin e Nilce será prestigiada pelo governador

MULHER NO PODER

Empresária da mídia eleita
presidenta do Rotary Club
Foto: JCC

O Rotary Club de Cáceres, elegeu na
noite da última quarta-feira, (12) a presidente
do clube para a gestão 2020/2021,
escrutinando o nome da associada Rosane
Michelis Saravy, empresária do setor
jornalistico (diretora do Jornal Correio
Cacerense), e que estará sucedendo o
presidente Severino Paiva Sobrinho,
2019/2020, eleito em 2017. A posse de Rosane
se dará em julho de 2020.
Página 03

Futura Presidenta Rosane Michelis, teve apoio de Washington Calado
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Gatilhos sem Muni$$ão

Deixar-se consolar por Deus
O Senhor nos consola com a ternura, assim como
fazem as mães que acariciam seus filhos quando choram.
Foi o que disse o Papa Francisco na homilia da Missa
celebrada esta semana na capela da Casa Santa Marta,
exortando a deixar-se consolar por Deus sem opor
resistência. A Primeira Leitura extraída do Livro do Profeta
Isaías (Is 40,1-11), de fato, é justamente um convite à
consolação: “Consolai, consolai o meu povo – diz o vosso
Deus”, porque “a expiação de suas culpas foi cumprida”.
Trata-se, portanto, da “consolação da salvação”,
evidenciou o Papa, da boa notícia que “fomos salvos”.
Cristo Ressuscitado, naqueles 40 dias, faz justamente isso
com os seus discípulos: consolar. Mas “nós não queremos
arriscar” e “opomos resistência à consolação”, como se
“estivéssemos mais seguros nas águas turbulentas dos
problemas”. “Nós estamos presos a este pessimismo
espiritual”, disse o Papa.
Francisco citou as crianças que, nas audiências
públicas, gritam e choram porque, vendo-o vestido de
branco, pensam que ele seja o médico ou o enfermeiro
pronto a dar uma injeção. Também nós somos um pouco
assim, mas o Senhor diz: “Consolai, consolai o meu povo”.
E como consola, o Senhor? Com a ternura. É uma
linguagem que os profetas de desventuras não conhecem: a
ternura. É uma palavra cancelada por todos os vícios que
nos afastam do Senhor: vícios clericais, vícios dos cristãos
que não querem se mexer, mornos … A ternura dá medo.
“Eis que o Senhor Deus vem com a conquista, eis à sua
frente a vitória”: assim se conclui o trecho de Isaías.
“Como um pastor, ele apascenta o rebanho,
reúne, com a força dos braços, os cordeiros e carrega-os ao
colo; ele mesmo tange as ovelhas-mães”. Este é o modo de
consolar do Senhor: com a ternura. As mães, quando o filho
chora, o acariciam e o tranquilizam com a ternura: uma
palavra que o mundo de hoje, de fato, cancelou do
dicionário. Ternura. O Senhor convida a deixar-se consolar
por Ele e isso ajuda também na preparação para o Natal. E
hoje, na oração da coleta, recordou o Papa, pedimos a graça
de uma sincera exultação, desta alegria simples, mas
sincera:
E, pelo contrário, eu diria que o estado habitual
do cristão deve ser a consolação. Também nos momentos
difíceis: os mártires entravam no Coliseu cantando; os
mártires de hoje – penso nos trabalhadores coptas na praia
da Líbia, degolados – morriam dizendo “Jesus, Jesus!”: há
uma consolação, dentro; uma alegria também no momento
do martírio.
O estado habitual do cristão deve ser a
consolação, que não é a mesma coisa que o otimismo, não:
o otimismo é outra coisa. Mas a consolação, aquela base
positiva … Fala-se de pessoas luminosas, positivas: a
positividade, a luminosidade do cristão é a consolação.
Nos momentos em que se sofre, não se sente a consolação,
mas um cristão não pode perder a paz “porque é um dom do
Senhor” que a oferece a todos, inclusive nos momentos
mais difíceis.
O convite do Papa, portanto, é pedir ao Senhor
nesta semana de preparação ao Natal para não ter medo e
deixar-se consolar por Ele, fazendo referência também ao
Evangelho (Mt 18,12-14): Que também eu me prepare para
o Natal pelo menos com a paz: a paz do coração, a paz da
Tua presença, a paz que os Teus carinhos dão”. “Mas eu sou
pecador …” – sim, mas o que nos diz o Evangelho de hoje?
Que o Senhor consola como o pastor; se perde um dos seus,
vai procurá-lo, como aquele homem que tinha 100 ovelhas
e uma delas se perdeu: vai procurá-la. Assim faz o Senhor
com cada um de nós.
Eu não quero a paz, eu resisto à paz, eu resisto à
consolação... mas Ele está à porta. Ele bate para que nós
abramos o coração para deixar-nos consolar e para deixarnos ficar em paz. E o faz com suavidade: bate à porta com
os carinhos. https://www.vaticannews.va/pt/papafrancisco/missa-santa-marta.html

Esta semana tivemos como gancho
específico para encerrá-la (a semana) neste
espaço, a nota do Sindicato dos Servidores
Municipais de Cáceres, que se reuniram
ontem
em sua sede em assembleia
extraordinária, para a ratificação das pautas
de negociações e discutir o Revisão Geral
Anual (RGA), dos salários que precisa ser
aplicada a partir do mês de janeiro de 2019
para sair na folha de fevereiro.
Esta luta mais que justa da distinta
classe, que briga em defesa da categoria
pelo novo piso na tabela salarial do Apoio
A, B e C, Agentes de Desenvolvimento
Municipal e Técnicos de Segundo Grau,
dentre outras pautas, nos leva a reflexão
que em nosso conceito seria a mais
plausivel, para todas as esferas, a da
indexação do salário minimo aos pisos.
Exemplificando, professor, X salários
minimos; soldado da PM, Y salários
minimos, bancário, W salários minimos, e
assim por diante, incluindo-se os pisos
politicos, de vereador a senador, tudo
indexado ao piso minimo de salários. Seria,
amigos, evitando-se discussões infrutiferas
de RGA ( o nome novo de gatilho salarial),
reuniões, audiencias públicas, workshops e
outros babados que nem sempre levam a
um denominador correto, sempre o
poderoso ganha sobre o mais fraco.
Seria, amigos, não fosse o
legislador judiciário (coisa de Brasil) há 10
anos, editar a Súmula Vinculante 4,
estabelecendo que o salário mínimo não
pode ser usado como indexador de base de
cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por
decisão judicial, exceto nos casos previstos
na Constituição.
E a Carta Magna escrita por quem
em sua maioria não tinha compsomisso
com o povo, ao ser promulgada e
sancionada há 30 anos passados, se
antecipava a esta sumula, vedando a
indexação de qualquer obrigação, ao
salário mínimo estabelecendo.
Ocorre, que o inciso IV do artigo 7º
referente aos direitos dos trabalhadores,

que preconizava ser o salário-mínimo,
fixado em lei nacionalmente unificado,
capaz de atender às suas necessidades
vitais básicas e às de suas família com
moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, só continua vivo, na
gavetado Dieese.
A falácia de que a vedação a
indexação visa a evitar o uso do salário
mínimo como fator de indexação, para que
não se crie empecilho ao seu reajuste em
face da cadeia de reajustes que daí
decorreriam, se admitida essa vinculação,
não prospera, mesmo porque, apesar desta
aberrattio decisium, a escalada do custo de
vida atropela com as bênçãos das
consequencias nefastas de tal sumula,
respaldada pelo maldito inciso
constitucional, fomenta a miséria do pobre
trabalhador, onerado ainda em 35% de
impostos em tudo que ganha e gasta no
reino tupiniquim.
In contrário sensu, deparamos em
nossa lide forense durante 12 anos em São
Paulo, com a farsa juridico-constitucional
acerca da vedação indexatória supra, com
algumas decisões judiciais adotando o
salário mínimo para obrigações de natureza
alimentar, mesmo com o entendimento
firmado pelo Supremo, de vedação a toda e
qualquer vinculação. Certa vez arguido
esta falha, a fala do magistrado a quo, foi
que a indexação neste mister, tinha por
objetivo a preservação da subsistência
humana e o resguardo do padrão de vida
daquele que a percebe e tal e coisa, como se
o piso salarial classista não fosse
igualmente, uma questão de subsistencia
humana do trabalhador.
Num país onde ainda generalizam
sindicato de trabalhador com antro de
subversão, isto, após mais de três décadas
do fim da ditadura militar, indexar a
sobrevivencia digna dos pisos à base
salarial minima, (INPC/PIB) mesmo
camuflada e manipulada, seria um
empecilho à opulencia do Leviatã e seus
capachos lacaios.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para aqueles motociclistas que pensam estar
numa pista de provas ou que além de abastecer
a maquina, se abastecem tambem e costurando
o transito em alta velocidade ou ultrapassagens
criminosas, acabando por morrer e matar. Só
neste mês, foram vários os acidentes em
Cáceres e região, alguns fatais.
BRANCAS

Para os informais que buscam a sobrevivencia
durante a crise que os governantes insistem em
escamotear no país; uma forma comum que
tem propagado, as tradicionais TV de
cachorro, como ficaram conhecidas as vendas
de frango assado nas ruas. Só pra se ter uma
idéia, em 12 quadras da Talhamares em
Cáceres, contamos sete delas nas manhãs de
domingo.
PRETAS

Para o estado de alguns prédios em Cáceres,
inclusive públicos, que foram relegados aos
cupins e intempéries por governo anteriores e
mantidos nesta situação deplorável de ruina,
servindo como mocó de bandidos e indigentes
e pelo visto, continuarão assim por mais um
ano, atéquando, só Deus sabe.
BRANCAS

O Ministério Público Federal em Mato
Grosso, por meio da unidade no município de
Cáceres, garantiu a condenação da Instituição
de Ensino Superior Educare Gestão
Educacional, mantenedora da Faculdade de
Quatro Marcos, em sentença definitiva
proferida pela Justiça Federal. A faculdade
deverá indenizar por danos morais e materiais
os alunos dos cursos de Farmácia, Psicologia e
Enfermagem que ingressaram na instituição
antes de junho de 2006, pelo fato de ter
funcionado desde outubro de 2003 sem
autorização do MEC.
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Para a equipe que trabalha incessantemente
nas obras do Ganha-Tempo de Cáceres, na
quadra do antigo Clube Humaitá, (centro), cuja
inauguração está prevista para a próxima
semana, ainda antes do Natal. Tudo está
ficando nos conformes, vale a pena aguardar.
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GESTÃO 2019/2022

Novo reitor Zanin explicou que a escolha das pessoas para suceder a equipe da atual gestão foi pautada pelas propostas de gestão elencadas durante a campanha

Nova gestão da Unemat toma
posse na próxima terça-feira
Secom/MT c/ Redação
Foto: Nataniel Zanferrari

A

nova gestão da
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat),
composta pelo reitor Rodrigo Bruno
Zanin e pela vice-reitora Nilce Maria
da Silva, tomará posse em cerimônia
na manhã da próxima terça-feira
(18), no Auditório Sophia Leite, na
Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio, Meio Ambiente e
Turismo de Cáceres (Sicmatur), em
Cáceres. A cerimônia terá início às 9
horas.
A gestão, que terá início no
dia 1º de janeiro de 2019, comandará
a Universidade até o dia 31 de
dezembro de 2022. A posse da chapa
eleita será feita pelo governador do
Estado, Pedro Taques, ou por
representante por ele. Também
integra a programação a Missa em
Ação de Graças, que será realizada
na segunda-feira (17.12), às 19h30,
na Igreja São Francisco de Assis, no
bairro Cohab Velha, em Cáceres.
O reitor eleito da Unemat,
professor Rodrigo Bruno Zanin,
atual pró-reitor de Pesquisa e Pósgraduação da Instituição, é doutor
em Ciências Cartográficas,
graduado em Matemática e atua na
gestão da Instituição desde 2009.
Anteriormente ao cargo de pró-

gestão atual inaugurou esse formato,
e nós também teremos como
prioridade manter e ampliar os
espaços de diálogo”, explica o futuro
reitor, Rodrigo Zanin.
“Entre as possibilidades da
gestão participativa, podemos
apontar o Planejamento Estratégico
Participativo (PEP), que possui uma
participação de toda a comunidade
acadêmica, e nossos colegiados, que

são instâncias de discussão política,
administrativa e financeira, com
condição de discutir, propor, aprovar
e encaminhar as discussões da
Universidade.
Ainda assim, nossos
câmpus, polos e núcleos precisam
ser mais visitados e a comunidade
acadêmica mais ouvida em suas
solicitações e demandas”, afirma a
futura vice-reitora, Nilce Maria.

MULHER NO PODER

Rotary Club de Cáceres elege
Rosane Michelis à presidência

Da Redação

O

Zanin e Nilce foram eleitos com 64,8% dos votos válidos

reitor, Rodrigo Zanin foi diretor
político-pedagógico e financeiro do
Câmpus Universitário de Sinop nos
anos de 2009 a 2014.
A vice-reitora eleita,
professora Nilce Maria da Silva, é
doutora em Linguística, graduada
em Letras pela Unemat e já ocupou
diversos cargos de gestão na
Universidade.
Atualmente dirige a Gestão
de Educação a Distância e coordena

a Universidade Aberta do
Brasil/Unemat, ambos desde 2015.
Em entrevista concedida à
Assessoria de Comunicação da
Unemat, os futuros gestores da
Instituição afirmam que adotarão o
perfil da gestão participativa. “É
importante deixar claro que o
diálogo constante com a
comunidade acadêmica será o
principal perfil desta nova gestão,
que é uma continuidade da atual. A

TUBERCULOSE

Presidio masculino de Cáceres
promove campanha preventiva
Sesp-MT c/ Redação

A

unidade prisional masculina de
Cáceres iniciou uma campanha
de prevenção à tuberculose com
a população custodiada e durante este
mês, a equipe de saúde da cadeia está
fazendo a coleta para os exames, que
atingirá 100% dos presos custodiados no
local. As atividades são acompanhadas
por agentes penitenciários.
O Conselho da Comunidade de
Cáceres adquiriu os insumos
necessários à coleta como máscaras,
luvas, potes, lâminas e álcool,
contribuindo com a ação preventiva. Os
exames são realizados no ambulatório
de doenças respiratórias e
dermatológicas do Hospital Bom
Samaritano, no município, e o
tratamento é garantido pelo Sistema

Único de Saúde.
De acordo com a enfermeira da
unidade prisional, Deuzuita Barbosa de
Medeiros, que tem apoio das técnicas
Denailza Silva e Rosalina Ribeiro, das
primeiras 120 coletas encaminhadas ao
laboratório nenhum exame foi
notificado positivamente para
tuberculose.
"Faremos a testagem em 100%
dos presos da unidade", explica a
enfermeira, informando que não há,
atualmente, registro de caso de
tuberculose na cadeia masculina.
O diretor da cadeia, Welton
Ribeiro, explica que a campanha é
importante para a prevenção, pois caso
seja detectado algum caso da doença, de
imediato será iniciado o tratamento. Ele
Foto: Raquel Teixeira

cita que todas as pessoas encaminhadas
à unidade passam obrigatoriamente pela
triagem de saúde, com a realização de
teste rápido para a detecção de doenças.
"Dessa forma conseguimos ter
um controle melhor e caso algum preso
apresente uma doença, ele é
encaminhado a tratamento e fica sob
acompanhamento da equipe de saúde".
A tuberculose uma doença
infecciosa e transmissível que afeta
prioritariamente os pulmões, embora
possa acometer outros órgãos e
sistemas.
O principal sintoma de
tuberculose é a tosse seca ou produtiva.
Por isso, recomenda-se que pessoa com
tosse por três semanas ou mais seja
investigada.
Há outros sinais e sintomas que
podem estar presentes, como febre
vespertina, sudorese noturna,
emagrecimento e cansaço/fadiga.

Rotary Club de Cáceres,
elegeu na noite da última
quarta-feira, (12) a presidente
do clube para a gestão 2020/2021,
escrutinando o nome da associada
Rosane Michelis Saravy, empresária
do setor jornalistico (diretora do
Jornal Correio Cacerense), e que
estará sucedendo o presidente
Severino Paiva Sobrinho, 2019/2020,
eleito em 2017. A posse de Rosane se
dará em julho de 2020.
Associada ao Rotary a um
ano e meio, Rosane na gestão passada
ocupou a pasta do DQA e atualmente é
a responsável pela pasta de Imagem
Pública do clube.
Bacharel em Geografia e pós
g r a d u a d a e m Tu r i s m o p e l a
Universidade Estadual de Mato
Grosso, jornalista, pesquisadora,
pianista, filha do casal in-memorian
Aderbal Michelis/ Orfélia Michelis.
Após o pleito, a futura
presidente da instituição, se disse
orgulhosa por integrar a família
rotária e agora presidir o conceituado
clube, com a certeza de que estará

contando com o apoio irrestrito de
todos os companheiros, para uma
gestão compromissada com a politica
social rotariana.
Va l e s a l i e n t a r q u e o
regimento interno do clube, preconiza
que todos os associados devam
ocupar o cargo de presidente, assim as
eleições acontecem, um ano e meio
antes da posse, lapso temporal visa
possibilitar o rotariano eleito, a se
preparar adequadamente para o cargo,
que exige certa experiencia.
O Rotary Club, fundado na
cidade de Chicago, Estados Unidos,
em 1905 pelo advogado Paul Harris, é
uma organização internacional de
profissionais e pessoas de negócios
líderes em suas áreas de atuação, que
prestam serviços humanitários,
fomentando elevado padrão de ética
em todas as profissões e, ajuda a
estabelecer a paz no mundo, com
objetivo de servir à comunidade, bem
como promover o desenvolvimento
do companheirismo como elemento
capaz de proporcionar oportunidades
de servir e a boa vontade de ajudar.
Foto: JCC

Após a eleição, os votos computados apontaram a vitória de Rosane Michelis

Coleta de material e testagem será feira em 100% dos presos
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FALHA GRAVE

Segundo relatou a vitima à policia, os médicos de Cuiabá analisaram os exames
e afirmaram que não havia necessidade da retirada de nenhum dos dois rins

Paciente acusa médico do HRC
de retirar rim errado em cirurgia
G1/MT c/ Redação

Foto: Pessoal

A

técnica em enfermagem,
Sirlei Herrera Infante
Pereira, 47, denunciou à
polícia, o médico Marcos
Ednelson Garcia Bello, que
atende no Hospital Regional de
Cáceres, por ter retirado o rim
errado durante cirurgia realizada
em 6 de agosto deste ano.
Conforme Sirlei, o médico
Marcos que atende no Hospital
Regional de Cáceres, solicitou
diversos exames e constatou que
o rim esquerdo dela estava com
tumores. O médico também teria
lhe afirmado que o rim direito
estava perfeito.
Ainda segundo ela, desde
janeiro deste ano fazia consultas
regulares com o médico devido
ao problema no rim, afirmando
que ele solicitou exames como
ressonância, tomografia e
ultrassonografia para chegar ao
diagnóstico e após mostrar os
exames ao médico, em junho,
marcou a cirurgia, que foi
realizada no dia 6 de agosto.
“Entrei no centro
cirúrgico por volta de 11h e saí às
17h. Quando acordei, senti muita
dor”, explicou Sirlei. Ela disse

sente, Sirlei precisou deixar o
emprego. Segundo ela relatou no
BO, os médicos de Cuiabá
analisaram os exames e
afirmaram que não havia
necessidade da retirada de
nenhum dos dois rins.
A Polícia Civil investiga o

caso.
O Conselho Regional de
Medicina de Mato Grosso (CRMMT), afirmou, por meio da
assessoria de imprensa, que vai se
posicionar assim que tomar
conhecimento sobre o suposto
caso de erro médico.

FARINHA BOLIVIANA

Mula do Ceará é presa pela PRF
com 2,5 kg de cocaína em busão
Da Redação

U

Sirlei Herrera Infante Pereira,teria sido vitima de erro medico no HR

que, ao acordar, foi avisada pelo
próprio médico que o rim direito
havia sido retirado.
Sirlei contou à polícia
que, ao questionar o médico, ele
lhe disse que fez a retirada do rim
direito durante o procedimento
cirúrgico após fazer a apalpação
dos órgãos e constatar que o rim
esquerdo estava perfeito e que o
“rim direito estava podre e
desmanchando como um tecido

velho”. “Ele acabou com a minha
vida. Não há como devolver meu
rim, mas eu espero que a Justiça
obrigue esse médico a devolver
tudo que eu já gastei e a custear o
tratamento”, disse Sirlei.
Ela conta que após a
cirurgia continuou passando mal
e juntando todos os exames, foi
para Cuiabá, onde formou-se uma
uma junta médica para analisar
seu caso. Devido as dores que

TENTATIVA DE MORTE

Vitima de disparos tinha
condenação por tráfico

ma mulher de 23 anos foi
presa na noite da última
quarta-feira (12) pela
Polícia Rodoviária Federal , em
Poconé. Ela transportava cocaína
no fundo falso de uma mala, em
um ônibus que faz a linha Porto
Velho – Cuiabá.
Policiais do Grupo de
Operações com Cães realizavam
fiscalização na BR 070 quando
decidiram parar o coletivo.
Os cães K9 Rango e K9
Xica foram utilizados para a
vistoria nas bagagens e, quando
farejavam os objetos no
bagageiro, indicaram a presença
de ilícitos em uma das malas.
Os policiais abriram a
mala e localizaram um fundo
falso onde estava escondido um
pacote com cerca de 2,5 quilos de

entorpecente.
O material foi
encaminhado para análise,
comprovando trata-se de pasta
base e cloridrato de cocaína.
A bagagem pertencia à
passageira M.J.G., natural de
Fortaleza, capital do Ceará, que
confessou ter viajou de avião
daquela cidade nordestina até Rio
Branco no Acre, para buscar a
droga, que seria levada até
Fortaleza, de ônibus.
A mula do agreste, foi
encaminhada para delegacia de
Polícia Federal de Cuiabá e
depois de autuada em flagrante
por tráfico de entorpecentes, foi
encaminhada ao presidio
feminino, onde responderá na
reclusão, ao julgamento e
possivel condenação.
Foto: PRF/MT

Redação c/ R.M

N

a tarde da última quarta
feira, (12), por volta das
14h00, investigadores da
divisão de homicídios da 1º DP
receberam uma informação que
no Hospital Regional de Cáceres,
havia dado entrada uma pessoa
alvejada por disparos de arma de
fogo.
Diante da situação os
policiais foram até o referido
hospital, sendo informados que o
corpo de bombeiros havia
encaminhado um individuo com
perfurações de arma de fogo pelo

corpo e que a vitima estava
internada ali, para os devidos
cuidados medicos.
O elemento baleado foi
identificado como Eliomar de
Souza Soares, 41 e residia em
Porto Esperidião.
Com ajuda de uma
medica que atendera a ocorrência
na chegada, os policiais seguiram
até o box de emergência,
constatando que a vitima havia
sido foi alvejado por 3 disparos,
baleada na cabeça, nas costas e no
ombro.
Foto: Reprodução

Eliomar de Souza Soares, baleado por desconhecidos

Devido ao quadro grave
do baleado, foi feito no Hospital
Regional de Cáceres, um dreno
de tórax, e posteriormente foi
providenciada a remoção de
Eliomar para para Cuiabá, onde
deveria possivelmente, passar
por uma cirurgia na cabeça.
Os policiais tentaram um
diálogo com a vitima, que com
dificuldades de fala, disse não se
lembrar do ocorrido, mas
forneceu o celular de sua esposa,
para maiores detalhes.
Numa verificação sobre o
baleado, os policiais constataram
tratar-se de um elemento com
passagem anterior na policia e
condenação por tráfico de drogas.
Na sequencia das
investigações,
os policiais
receberam uma informação de
que havia uma camionete Hilux,
totalmente incendiada há
aproximadamente 7Km do local
onde a vítima foi encontrada, na
entrada do assentamento
Laranjeiras, após a Serra do
Mangaval.
Diante da situação os
policiais, juntamente com os
peritos foram o local,
encontrando a camioneta de
placas NJZ 9186, de Porto
Esperidião, totalmente queimada.
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Rota da cearense do pó acabou em Poconé no flagra do busão
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NOVAS ACUSAÇÕES

Fux lembrou que um dos termos do ato jurídico, celebrado em julho de 2017, previa que se José Riva se envolvesse em outros crimes o negócio seria desfeito

Supremo recusa homologr
delação premiada de Riva
Assessoria c/ Redação
Foto: Arquivo

quebra do sigilo telefônico. Luiz Fux,
no entanto, reconheceu que os supostos
indícios de crime que teriam sido
praticados por José Riva ainda carecem
do trâmite regular de um processo na
Justiça. “É que não se trata de
reconhecer a responsabilidade penal
propriamente dita e aplicar, em
consequência, uma sanção de natureza
penal o que, certamente, demandaria a

conclusão da instrução processual
cabível e da deliberação do juiz penal
competente; trata-se, diferentemente, de
reconhecer a simples prática de fato
jurídico passível de caracterizar o
descumprimento de obrigação
contratual, cuja comprovação, como é
cediço, pode se dar por quaisquer meios
admissíveis em direito”, reconheceu o
Fux. Os indícios dos crimes contra Riva

apurados na operação “Cocite”,
inclusive, motivaram à própria
Procuradoria-Geral da República (PGR)
a sugerir ao STF a não homologação do
acordo de colaboração premiada. O voto
de Fux foi acompanhado pelos ministros
Alexandre Moraes, MarcoAurélio, Luís
Roberto Barroso e Rosa Weber.
O ex-parlamentar deve recorrer
da decisão.

CONTROLE GERAL

Prefeitura de Cáceres será
integrada ao Simples dia 17

Condenações de José Riva já somam 62 anos de prisão

A 1ª Turma do Supremo Tribunal
Federal manteve, por unanimidade, a
decisão de não homologar o acordo de
colaboração premiada do ex-presidente
da Assembleia Legislativa, José Riva,
com o Ministério Público Federal. O ato
judicial foi realizado no âmbito da
operação "Ararath", que apura um
esquema envolvendo políticos e
empresários de Mato Grosso que seriam
responsáveis por crimes contra o
sistema financeiro nacional da ordem de
R$ 500 milhões.
O ministro Luiz Fux, relator do
pedido, manteve uma decisão que ele
mesmo já tomou, tendo em vista que a
homologação do acordo de colaboração
premiada já havia sido negada
anteriormente. Fux lembrou que um dos
termos do ato jurídico, celebrado em
julho de 2017, previa que se José Riva se
envolvesse em outros crimes o negócio
seria desfeito.
De acordo com o ministro, há
indícios de que o ex-presidente do

Assessoria

Legislativo tenha se envolvido em
“falsificação de documento particular” e
“obstrução de investigação”. “Constam,
nos autos, documentos que evidenciam a
existência de indícios plenamente
suficientes no sentido de demonstrar
que, posteriormente à celebração do
acordo, em 15 de novembro de 2017, o
investigado praticou dois crimes
dolosos, quais sejam, os delitos de
falsificação de documento particular e
obstrução de investigação de
organização criminosa, previstos nos
artigos 298 do CP e 2º, §1º, da Lei
12.850/2013”, revelou o ministro.
Os indícios de que José Riva,
que já foi condenado a 62 anos de prisão
no âmbito de outras duas operações
“Imperador” e “Arca de Noé”, estaria
cometendo outros crimes foram
revelados na operação “Cocite” (15ª
fase da “Ararath”), deflagrada no dia 12
de dezembro de 2017. O ex-presidente
da Assembleia sofreu mandados de
busca e apreensão e também teve a

A

partir da próxima segunda-feira
(17), a Prefeitura de Cáceres
começa a fazer parte de um
sistema integrado nacional, a Rede
Simples. É a quinto município do Estado
a se integrar nesse complexo de
desburocratização dos processos de
abertura e encerramento de firmas
comerciais.
Para tanto, o prefeito Francis
Maris Cruz recebeu na última quartafeira (12), o coordenador da Rede
Simples na Junta Comercial de Mato
Grosso, Alexandre Lacerda, que fez uma
explanação de como esse sistema será
importante para Cáceres.
“A partir de agora, todas as
empresas que se constituírem no
município terão que passar pelo crivo da
Prefeitura”, explicou Lacerda.
Com esse atributo, a Prefeitura
terá um controle total do que é
estabelecido na cidade ou nos distritos e
área rural, podendo assim definir se um
comércio ou indústria pode se

estabelecer em determinado endereço,
conforme sua atividade e o que
estabelece o Plano Diretor.
“A Prefeitura passa a ser
protagonista do registro mercantil.
Até então, a Administração
municipal só toma conhecimento das
empresas prontas, já registradas, muitas
até em funcionamento com cadastro no
Registro federal. Agora não, quem
quiser abrir uma empresa vai ter que
passar pela Prefeitura antes”, detalha
Alexandre.
Em resumo, a partir de
segunda-feira, uma empresa só
conseguirá um registro federal, o CNPJ,
com a devida autorização do município,
através da Prefeitura.
O processo beneficia o
município que terá um controle total das
empresas e o empresariado que tem a
burocracia documental viabilizada com
mais facilidade e rapidez.
O prefeito Francis Maris Cruz
comemora a entrada no Sistema

afirmando que esse é mais um
compromisso de colocar a máquina
administrativa a serviço do cidadão. A
Rede Simples é um sistema integrado
que permite a abertura, alteração, baixa
e legalização de empresas e oferece
serviços de consulta de viabilidade,
pesquisa e reserva de nome empresarial,
coleta eletrônica de informações e dados
comuns, registro e inscrições tributárias
nas esferas federal, estadual e
municipal, geração de documentos de
registro, licenciamento ambiental e da
vigilância sanitária, entre outros
serviços.
As principais vantagens são a
facilidade, simplificação e rapidez no
trâmite dos processos diminuindo o
tempo de abertura das empresas. Esse é
um processo que começou ainda na
gestão do secretário Júnior Trindade
(hoje na Secretaria de Turismo e
Cultura), complementado agora com
seu sucessor, secretário Júlio César
Borges.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COPA DO BRASIL

As duas primeiras fases da copa são em jogos únicos. O 1º jogo dá a equipe melhor, a chance de jogar pelo empate e, na 2ª, se houver empate a vaga sai nos pênaltis

Galo, Verdão, Dourado e Mixto
representarão o futebol de MT
O

S.N c/ Redação

Foto: arquivo

s quatros times que
representarão Mato
Grosso na Copa do Brasil
do próximo ano, já conhecem
seus respectivos grupos.
Oitenta clubes participam
da competição e são divididos em
oito grupos de 10 clubes cada,
identificados de A a H. A disputa
está prevista para começar no dia
6 de fevereiro.
O mando de campo
pertencerá ao clube de
posicionamento inferior no
Ranking Nacional de Clubes

(RNC), entre os dois
competidores em cada confronto.
Caso dois ou mais clubes tenham
o mesmo posicionamento,
considera-se o Ranking Nacional
de Federações (RNF) para efeito
de ordenação.
O Sinop Futebol Clube
ficou no Grupo F, junto com URTMG, Brusque-SC, Itabaiana-SE,
Central-PE, Boa Vista-RJ, São
Raimundo-PA, Sergipe-SE, São
Raimundo-RR e Real
Desportivo-RO. O Grupo F, vai
enfrentar o Grupo B.

Já o Cuiabá ficou com o
Grupo D, e se juntou ao ABC-RN,
Guarani-SP, CSA-AL, BotafogoPB, Tupi-MG, América-RN,
ASA-AL, Remo-PA e YpirangaRS. O grupo do Dourado enfrenta
o Grupo H.
O time de Lucas do Rio
Verde está no Grupo C, dá
competição nacional, mesmo
grupo de Juventude-RS, CRBAL, Vila Nova-GO, LondrinaPR, Náutico-PE, Oeste-SP,
Joinville-SC, Boa Esporte-MG e
Brasil-RS, que disputa com o

BILHETE AZUL

Chicote dispensa parte do
time após tapetão de 2018
Cuiabá quer a desforra do tapetão mixtense na Copa do Brasil

S.N c/ Redação

A

pós não resistir a força do
Mixto, e ser derrotado na
semifinal da Copa
Federação, o Operário Várzeagrandense já começou a fazer
seus primeiros desligamentos e
cinco atletas já tiveram o fim do
contrato publicado no Boletim
Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).

Já não fazem mais parte
do Chicote da Fronteira os
jogadores Nilson Clemente, João
Victor Ferreira, João Victor
Marinho, Roger Luiz de Paula e
Gabriel Salvador Mendes.
O Operário Várzeagrandense até fez uma boa
campanha na Copa Federação,
terminou na vice-liderança, na
primeira fase, atrás apenas do
Foto: Arquivo

Chicote de V.G vai devagar, pra não tropeçar no próximo ano

Cáceres-MT, 15 e 16 de dezembro de 2018

Cuiabá e avançou à seminal da
competição, mas não esperava
tropeçar diante do Mixto, que
garantiu sua vaga após decisão do
Tribunal de Justiça Esportiva que
retirou pontos do Cuiabá, e
colocou o Alvinegro na fase
seguinte.
Como se observa, o
estrago do tapetão puxado pelo
Mixto na Copa Federação não foi
só para o invicto Cuiabá, que
perdeu todos os pontos e ainda
ficou devendo na tabela, mas o
tricolor de Várzea Grande
tambem tropeçou feio na
sequencia do certame e ficou no
preju, se rebolando agora pra não
começar a temporada de 2019 no
vermelho.
Ainda ressentido da
semifinal com o Mixto, (no
primeiro confronto da semifinal,
os times ficaram no empate em 2 a
2) o Chicote pensa gora nos
campeonatos do próximo ano, e
dar o troco no alvinegro da
Vargas, que com suas jogadas
extra-campo, ficou com a final
no último e decisivo jogo
emplacou 1 a 0, indo para a final
contra o Dom Bosco, saindo com
o título e a vaga na Copa do
Brasil.

Grupo G.
O Mixto ficou com o
último grupo, o H, o mesmo do
Galvez-AC, Votuporaguense-SP,
Avenida-RS, Bragantino-PA,
Santa Cruz-RN, Sobradinho-DF,
Operário-MS, Serra-ES e

Ypiranga-AP.
O grupo H vai pegar o D,
onde está o Cuiabá, podendo ter
confronto entre os times matogrossenses. Às duas primeiras
fases serão disputadas em
partidas únicas.
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Destaque VIP ao casal Valcir Lazzari e
Vianez que celebraram mais um ano de
união, confirmando mais uma vez o
amor. Rogamos ao Criador que
derrame bênçãos de felicidade,
compreensão, harmonia e sabedoria
para que esse casamento se fortaleça a
cada dia. Felicidades ao casal!!!

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

Esotérico
Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
bons acordos e negociações,
que podem envolver
publicações e/ou contato
com pessoas e empresas estrangeiras. A
comunicação melhora sensivelmente, o
que torna o momento ótimo para
concretizar projetos e contratos.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
boa comunicação e
possibilidade de novos
negócios. Reuniões, acordos
e tudo o que envolve a comunicação são
beneficiados. Uma viagem, nacional ou
internacional, pode ser marcada ou
realizada. Novas amizades a caminho.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
boas negociações e acordos
com sócios e parceiros
financeiros. O período é
ótimo para novos investimentos e pedidos
de empréstimos. Se estiver envolvido em
um processo de divórcio, os acordos o
beneficiarão imensamente.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
bons acordos e negociações
envolvendo o aumento de
seus rendimentos. O período
é ótimo para apresentação de novos
projetos ou de negócios que envolvam
lucros e dividendos. O dinheiro chega
com mais facilidade.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
movimento intenso e
positivo na vida social e
aproximação de amigos,
novos e antigos. O período envolve boas
negociações, relacionadas a uma
sociedade ou parceria comercial. Uma
nova e promissora amizade pode começar.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em seu
signo, indicando dias de
bons acordos e negociações,
envolvendo abertura de
portas e novas oportunidades. Este é um
período de crescimento e expansão nas
amizades, mas também nos negócios. Um
novo contrato pode ser firmado e
assinado.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando uma
rotina movimentada,
especialmente no trabalho.
Você pode ser convidado a participar de
um novo projeto ou, se estiver
desempregado, pode ter uma ótima
notícia sobre um processo de seleção para
um novo emprego.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. O período
pode envolver o planejamento de um novo
projeto de trabalho. Bom para cuidar da
saúde com tratamentos que unam corpo e
mente.

Mercúrio e Júpiter caminham
unidos em Sagitário,
indicando dias de
divertimento e prazer junto
dos amigos. Um novo
romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo. Se for
comprometido, os dias serão de intensidade
no amor. O relacionamento com os filhos
passa por uma ótima fase de renovação e
aproximação.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
boa comunicação e
movimento intenso e
positivo na vida social.
Novas amizades podem ser feitas e as
antigas renovadas. Um novo projeto pode
surgir, gerenciado por você e uma nova
equipe de trabalho pode ser formada.

Mercúrio e Júpiter
caminham unidos em
Sagitário, indicando dias de
movimento intenso e
agradável em sua vida
doméstica e nos relacionamentos
familiares. O período pode indicar
aproximação de amigos, encontros e
boas conversas em sua casa, que se torna
o melhor lugar do mundo para estar.

Mercúrio e Júpiter caminham
unidos em Sagitário,
indicando dias de melhora
significativa na
comunicação, abertura de
portas e chegada de novas
oportunidades em sua carreira. Um novo
projeto profissional pode ser o responsável
por mais um passo. O sucesso começa a se
desenhar em seu horizonte.

Aniversariando a linda Kássia Auxiliadora
Filiagi Gregory que festeja data nova ao
lado dos familiares e amigos. Nosso brinde
especial a você com votos de felicidades e
muitos anos de vida.

********************
Flores multicoloridas a competente professora da piano Maria
Madalena Souza Pinto que realizou na quinta-feira a audição de
fim de ano com seus alunos. Com a presença de familiares e
amigos os alunos apresentaram várias peças encantando todos
os presentes. Parabenizamos a professora e os alunos pelo
brilhantismo ímpar da noite.

Nos bastidores da Sicmatur, um dos
anônimos que contribui para o sucesso dos
eventos realizados, o coordenador de
cultura e turismo Rafael Loia, ganha
destaque hoje neste espaço, sempre aberto
às pessoas que participam do cotidiano da
Cáceres 240.

