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Nosso brinde especial ao amigo de 
longas datas Roney Leite Martins, 
que marcou mais um golaço no 
placar da vida. Na oportunidade 
recebeu o carinho da esposa, filhos, 
netos e rol de amigos. Que a 
felicidade e saúde estejam presentes 
nesse novo ano de existência. Feliz 
Aniversário!!!

O parabéns hoje a querida Sônia 
Maria de Oliveira com votos de 
felicidades regados de saúde, paz e 
amor. Soninha receba o nosso abraço 
mais que especial. Grande beijo.
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Policiais militares do Canil de Dourados no vizinho estado de 
Mato Grosso do Sul, prenderam esta semana a cacerense Serginara Senna 
Monteiro, 18, gestante de dois meses na posse de uma mala com 45 pacotes 
de skunk, a super-maconha. A droga pesando 11,5 kg, foi localizada na 
mula da mula prenhe num ônibus da linha Ponta-porã/Campo Grande, por 
cães farejadores.  Página 03

SUPER-MACONHA

Traficante de Cáceres dança
com mala no ritmo de Skank

Mula confessou aos PMs que receberia R$ 3 mil de um traficante em Cáceres para se deslocar até Ponta Porã e pegar a mala com a droga e retornar com a carga

PÓLIO/SARAMPO

Rotary acelera Pit-Stop
de vacinação em Cáceres

PRETAS

Para alguns comerciantes que espalham lixo nas 
calçadas, obstruindo o já exíguo espaço do passeio 
público nas ruas e avenidas centrais de Cáceres. 
Com isso, alguns pedestres precisam caminhar 
pelo meio fio, arriscando-se a ser atropelados pelos 
também indisciplinados motoristas, ciclistas e 
motociclistas.

BRANCAS

Para os organizadores do leilão com almoço 
amanhã a partir das 10h00, no Recinto de 
Exposições de Cáceres, alusivo ao Dia dos Pais, 
com renda auferida em prol do Hospital O Bom 
Samaritano, só lembrando que o cardápio 
digoreste, tem assinatura do cheff Ary, ao preço 
simbólico de R$ 20,00.

PRETAS

Para as reformas do centenário prédio da Câmara 
Municipal de Cáceres, determinadas em maio de 
2017 e depois de mais de um ano de delongas, 
apenas a parte elétrica recebeu os devidos 
cuidados. No mais, as janelas laterais venezianas 
de madeira, estilo colonial, foram tiradas, ficando 
os vitrôs, alvo iminente de vândalos e de resto, não 
há previsão para conclusão das tais reformas.

BRANCAS

Para a atual Secretaria de Planejamento Nelci 
Eliete Longhi, que esteve na primeira gestão no 
comando da Educação em Cáceres, pela outorga da 
Medalha Brasil Suíça em Educação e Certificado 
de Qualidade Total, “Os Melhores Do Brasil Por 
Um Brasil Melhor, 15º Edição realizada pela União 
Brasileira de Divulgação,” que a mestra recebeu no 
Hotel Recife Palace Hotel, Golden Tulip.

X
DA REPORTAGEM

Em sua homilia da última quarta feira, 8, 
o Papa explicou que "a liberdade do homem nasce 
quando permitimos que o verdadeiro Deus seja o 
único Senhor. Isto nos faz aceitar nossa 
fragilidade e rechaçar os ídolos do nosso 
coração”. Dando continuidade às falas sobre os 
Dez mandamentos, o Papa Francisco aprofundou 
o tema da idolatria, refletindo sobre o bezerro de 
ouro, narrado no Livro do Êxodo.

A tradicional audiência geral foi 
realizada na Sala Paulo VI, onde o ar 
condicionado aliviou o calor do Papa e das 7 mil 
pessoas participantes. Ilustrando o trecho bíblico 
do Êxodo, apresentado no início do encontro, o 
Papa disse que o Povo de Israel estava no deserto, 
angustiado sem água e alimentos, esperando 
Moisés que subira ao monte para encontrar o 
Senhor. “ O povo queria certezas e pediu a Araão 
que construísse um ídolo 'sob medida e mudo', 
identificável, que fosse um guia ”

Assim como o deserto é uma imagem da 
vida humana incerta e sem garantias, a natureza 
humana, para fugir da precariedade, procura uma 
religião com a qual se orientar: é a eterna tentação 
de fazer um 'deus sob medida'. Araão não sabe 
dizer 'não' e cria o bezerro de ouro, que tinha um 
duplo sentido no Oriente antigo: por um lado, 
representava fecundidade e abundância; por 
outro, energia e força.

Baixe e compartilhe “São as tentações de 
sempre! O bezerro de ouro é o símbolo de todos os 
desejos que oferecem a ilusão da liberdade, mas 
acabam por escravizar”.
 “Tudo isso – completou Francisco, nasce da 
incapacidade de confiar antes de tudo em Deus, de 
depositar Nele nossas inseguranças, de deixar que 
seja Ele a dar a verdadeira profundidade aos 
anseios de nosso coração. Sem o primado de 
Deus, facilmente cai-se na idolatria e contenta-se 
de poucas seguranças”. 

O bezerro de ouro representa, desse 
modo, a falta de confiança em Deus, deixando-se 
levar pelas tentações que conduzem à escravidão 
do pecado: poder, liberdade, riqueza, etc. 
“Quando acolhemos o Deus de Jesus Cristo, 
descobrirmos que reconhecer a nossa fragilidade 
não é a desgraça da vida humana, mas a condição 
para abrir-se Àquele que é realmente forte. 

A liberdade do homem nasce justamente 
permitindo que o verdadeiro Deus seja o único 
Senhor. Isto nos faz aceitar nossa fragilidade e 
rechaçar os ídolos do nosso coração”. Reconhecer 
a nossa fragilidade e receber a força do Alto. 
Terminando a catequese, o Pontífice concluiu que 
“como nos mostrou Jesus, o Deus verdadeiro é 
Aquele que se faz pobre para nos tornar 
participantes da sua riqueza. 

É um Deus que se mostra fraco, pregado 
na Cruz, para nos ensinar que devemos 
reconhecer a nossa fragilidade, pois é ali onde 
encontramos a força do Alto que nos enche com o 
seu amor misericordioso”
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Saudades dos penduras, bons 
tempos que lá se vão décadas, a gente 
cursando metade do curso de ciências 
jurídicas, mais conhecido como Direito, 
aquela inveja dos bichos calouros que não 
podiam participar e nós já no caminho de 
veterano, feriado na faculdade, zarpava à 
noite bem assessorado pelos mestres, 
rumo ao melhor restaurante da cidade, pro 
boca-livre. Era o nosso dia, 11 de Agosto, 
o Dia do Advogado, nosso grupo de 
futuros bacharéis, de olho no exame da 
OAB pra ser chamado de doutor, 
precisava honrar a tradição, gatas e gatos 
borralheiros até as 12 badaladas do dia 11, 
depois, ou pagava ou ia em cana. 

Fosse o que Deus quiser e que 
Santo Ivo nos protegesse, porque tinha uns 
donos de restaurante que apelava, 
desconsiderando a tradição do Dia do 
Pendura, oriunda das arcadas do Largo de 
São Francisco, quando os estudantes de 
direito escolhiam o dia do advogado para 
comer e beber sem pagar. 

Como se festeja igualmente o dia 
do garçom, mandava a tradição que o 
grupo fizesse uma vaquinha pro 
profissional da bandeja, agora, pagar a 
conta, never. Participamos de dois 
penduras, no 7º e 8º termo, neste segundo 
quase deu policia no pedaço, não fosse 
este editor redator de um jornal diário na 
época, negociar com o comerciante, a 
coisa ia feder, porque pagar, nunca 
mesmo. 

A gente abriu este médio 
preâmbulo, para relembrar um antológico 
do veterano de direito, o Pendura, coisa de 
aluno pobre dos anos 30 que pendurava os 
almoços, na base do devo e não nego, pago 
quando puder, ultimamente, expressão 
popular alusiva a situação financeira de 
muitos consumidores brasileiros diante 
dos bancos, financeiras, prestadoras de 
serviço e comércio em geral. 

E neste Dia do Advogado, 11 de 
Agosto, voltando a mesma data de 1827, 

justifica-se a efeméride, pois foi naquele 
longínquo dia que as primeiras faculdades 
de Direito do Brasil foram inauguradas: a 
do Largo de São Francisco em São Paulo, 
de onde veio o Pendura e a de Olinda, em 
Pernambuco. Fato este, importante em 
nossa história, ocorrido cinco anos após a 
promulgação da Independência três, 
depois da instituição da primeira 
constituição federal do Brasil. 

Assim, foram criados os primeiros 
cursos de direito, ora pois, Dom Pedro I, 
imperador naquela época, percebeu que 
faltavam brasileiros com conhecimento 
jurídico e se viu na necessidade de 
implantá-los nas terras de aquém-mar. E 
assim a fila andou, a banda tocou, em 
1930, Getúlio Vargas criou Ordem dos 
Advogados do Brasil, arrochando os 
rábulas, em 1940 reformou-se o Código 
Penal e ser doutor adevogado, como 
diziam alguns, era status. 

Meio século depois este editor 
pegava o canudo, prestava o exame da 
ordem e mesclava o jornalismo com as 
lides forenses, quando não havia ainda as 
Law-fares, delações premiadas e demais 
chicanas que deformavam aos poucos a 
séria função advocatícia. Décadas 
passadas, pouco se tem neste 11 de agosto 
para se comemorar neste contexto, os 
poderes se apodrecendo, a verdadeira 
advocacia ameaçada de extinção, 
defensores públicos isentos do exame de 
ordem, os louros ficam para poucos, a 
saudade dos bons tempos, para muitos. 

Apesar de tudo, colegas de labuta, 
a luta continua, ad-argumentandum 
tantum, data-vênia, mesmo com as 
adversidades, o ad-vocatus honesto, ético, 
sério e real, pode nem ficar rico, mas será 
sempre aquele doutor liberal, graduado; 
apto a exercer o jus postulandi em juízo ou 
fora dele em defesa dos oprimidos, um 
paladino da justiça do munus publicum e 
aqui fica nossa saudação aos colegas 
discípulos de Thêmis.

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Destaque da mídia esta semana, a prisão do bandido 
Devail da Silva Monteiro, vulgo Exterminador ou 
Boiadeiro, num hotel em Sapezal, ainda na posse da 
arma calibre 38 e da moto usada no crime em 
Cáceres. Com aquele patuá de facção, o meliante 
tinha em seu desfavor, mandado de prisão decretado 
pela justiça de Cáceres pelo latrocínio do dentista 
Guilherme José Mancuso, assassinado a tiros na 
porta de casa, no dia 19 de julho.

As tentações de sempre

Pendura a Balança!
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(presidente, secretário, mesário 
ou auxiliar, por exemplo) e o local 
de atuação. Aqueles eleitores que 
não receberem a respectiva Carta 
de Convocação poderão procurar 
o Cartório da 6ª Zona Eleitoral, 
si tuado na Rua Marechal 
Deodoro, nº 720, Centro, durante 
o horário de expediente (12 às 19 
horas), de segunda a sexta-feira, 
para sua retirada.

N o  d i a  e  h o r á r i o  
i n f o r m a d o s  n a  C a r t a  
Convocatória, o eleitor deve 
comparecer ao local designado 
para o treinamento. Nesse 
momento, o mesário receberá as 
or ien tações  para  fazer  a  
capacitação do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

Quem não foi convocado 
na "primeira chamada" ainda está 
sujeito a participar do processo. 

a última quarta-feira, dia N8, o Juízo da 6ª Zona 
E l e i t o r a l  d e  M a t o  

Grosso, com sede em Cáceres, 
convocou 936 eleitores para os 
trabalhos eleitorais como mesário 
ou mesmo algumas funções 
especiais para atuarem na Eleição 
de 2018, a ser realizada no dia 7 
de outubro, em primeiro turno, e 
no dia 28 de outubro, no caso de 
segundo turno.

Podem ser convocados 
eleitores maiores de 18 anos e em 
situação regular com a Justiça 
Federal, menos aqueles que são 
candidatos ou são parentes 
consangüíneos e por afinidade até 
segundo grau deles. 

Dentre as tarefas do 

mesário estão compor as mesas 
de votos e justificativas, receber 
os eleitores, coletar assinaturas e 
impressões digitais, fiscalizar as 
eleições e outras tarefas de 
logística e organização.

Aqueles cidadãos que 
trabalharem como mesários têm 
direito à dispensa do serviço pelo 
dobro de dias, certificação de até 
3 2  h o r a s  d e  a t i v i d a d e s  
e x t r a c u r r i c u l a r  j u n t o  à s  
i n s t i t u i ç õ e s  d e  e n s i n o  
conveniadas, e ao desempate em 
concursos da Justiça Eleitoral, 
q u a n d o  p r e v i s t a  e s s a  
possibilidade no edital.

Durante a consulta, os 
mesários convocados poderão 
conferir a função eleitoral 

Depac, o Skank, ou skunk é uma 
droga mais potente que a 
maconha, já que embora ambas 
sejam retiradas da espécie 
Cannabis sativa (princípio ativo 
Tetra-hidro-canabinol), a super-
maconha é proveniente do cultivo 
da planta em laboratório e seu 

Cáceres, recebendo a quantia de 
R$ 3 mil ao chegar com a carga. A 
carga foi avaliada em cerca de R$ 
50  mi l  e  a  acusada  fo i  
encaminhada até a Depac de 
Dourados pelo crime de tráfico de 
drogas.

Conforme policiais da 

 oliciais militares do Canil Pde Dourados no vizinho 
estado de Mato Grosso do 

Sul, fizeram na tarde da última 
quarta-feira (8) a prisão de 
Serginara Senna Monteiro, 18, 
gestante de dois meses. moradora 
em Cáceres, logo após ser 
flagrada de posse de uma mala 
com 45 pacotes de skunk, a super-
maconha.

O fato ocorreu durante 
abordagem de rotina a ônibus que 
saiu de Ponta Porã com destino a 
Campo Grande e trafegava pela 
Avenida Hayel Bon Faker na área 
central da cidade. Em vistoria aos 
passageiros foi localizada a 
acusada com a identificação do 
ticket de bagagem pertencente a 
mala com droga, totalizando 
11,5kg, localizados por cães 
farejadores em uma mala.

S e r g i n a r a  a c a b o u  
confessando aos policiais que foi 
contratada por um traficante em 
Cáceres para se deslocar até a 
cidade Ponta Porã e pegar a mala 
com a droga e retornar para 

comum, uma porcentagem de até 
17,5%, sendo que na maconha é 
de 2,5%.

preparo é feito em estufas com 
tecnologia hidropônica. Isto, 
possibilita  um índice de THC 
sete vezes maior que erva canabis 

em Cáceres,  a Secretaria 
Municipal de Saúde e o Rotary 
Club de Cáceres com foco na 
imunização contra a poliomielite 
e o sarampo, promoverão na 
próxima semana três dias de Pit 
Stop para chamar a atenção da 
população quanto a importância 
da vacinação.

O Pit Stop está marcado 
para acontecer nos dias 15, 16 e 
17 na Praça Barão e em alguns 
bairros, onde profissionais da 
saúde e rotarianos estarão 
orientando e distr ibuindo 
panfletos com informações 
relevantes quanto à vacinação e 
também convidando toda a 
população a participar do dia D 
da campanha que acontece no dia 
18 de agosto.

Durante o período de 
vacinação que segue até dia 31 de 
agosto, várias ações estão sendo 
desenvolvidas com o apoio 
irrestrito do 2º Bfron, Agência 
Fluvial de Cáceres, FAPAN e 
Secretaria de Educação.

esde o último dia 6, o DMinistério da Saúde 
desenvolve em todo o 

país,  a campanha de vacinação 
contra pólio e sarampo, cuja meta 
é vacinar pelo menos, 95% das 
11,2 milhões de crianças da faixa 
etária de um a cinco anos e 
diminuir a possibilidade de 
retorno da pólio, bem como a 
reemergência do sarampo, 
doenças já eliminadas no Brasil.

Dados da Organização 
Mundial de Saúde indicam que o 
Brasil tem a paralisia infantil 
como uma doença erradicada, 
assim como o sarampo, contudo 
r e c e n t e m e n t e  s u r g i r a m  
informações do retorno de 
algumas doenças, em especial o 
sarampo, por isso a necessidade 
de campanhas de conscientização 
para se manter em dia a 
vacinação.

O Rotary Internacional 
que já realiza campanha mundial 
de erradicação das doenças 
participa ativamente das ações, e 

NO EMBALO DO SKANK

Mula de Cáceres dança com
mala cheia de super-maconha

Mulher foi contratada por um traficante em Cáceres por R$ 3 mil para se deslocar até Ponta Porã (MS), pegar a mala com a droga pesada e retornar à nossa cidade

D.N c/ Redação

Cacerense Serginara Senna Monteiro, presa por tráfico   

MESÁRIOS/ELEIÇÕES

Justiça eleitoral de Cáceres
convoca eleitores voluntários
Assessoria c/ Redação

Cartório da 6ª Zona Eleitoral localiza-se  na Rua Marechal Deodoro, 720   

Foto: JCC

ROTARY E SAÚDE

Campanha de vacinação
ganha força com Pit Stop
Da Redação

Rotarianos reforçam a campanha anti-pólio/sarampo em Cáceres   

Foto: Divulgação

Foto: Oswaldo Duarte
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livros aos alunos do 5° ano da escola 
Estadual Bento Alexandre, no Distrito 
Santa Fé naquele município, onde foi 
ministrada aula aos alunos do 5° ano, 
com pleno êxito no objetivo foco da 
lição.

Ainda em Quatro Marcos, na 
comunidade do Bezerrão, houve uma 
reunião com pais de alunos do 5° ano 
da escola municipal Reinaldo 
Botelho, onde são ministradas aulas 
do Proerd desde o dia 1º de agosto e na 
escola municipal do Boa Esperança,  
na comunidade Barra Clara, os 
policiais procederam a entrega de 
livros didáticos do projeto aos alunos 
do 5º ano. No município, os trabalhos 
fecharam o ciclo na escola Maria 
Eduarda Pereira Soldera no Distrito 
de Aparecida Bela.

Em Lambari D'0este, o 
projeto conta com o comando do 
Sargento de Rodiney de Almeida e  Sd 
Claudiney Ramalho Gonçalves, 

parte administrativa da 3ª Cia PM 
daquela cidade.

Souza é assessorado pelo 
soldado PM José Marcos Silva Lins, 
que ajuda no trabalho de ministrar 
aulas para 196 alunos de faixa etária 
entre 10 e 13 anos da 5ª série do ensino 
primário. Atualmente 9 escolas  de 
Quatro Marcos mantém  turmas 
recebendo as lições dos militares que 
entregaram materiais didáticos 
durante a primeira aula de prevenção 
às drogas.

Também foram entregues os 

 oliciais Militares do 17º BPM Pde Mirassol D'Oeste vem 
realizando o trabalho de 

prevenção às drogas, através do 
programa Educacional de Resistência 
às Drogas e a violência, Proerd, 
aplicados de forma preventiva 
diretamente para as crianças. 
 Assim como em Mirassol 
D'Oeste, em São José dos Quatro 
Marcos, o projeto tem a frente o 
Instrutor/Mentor Gonçalo Rodrigues 
Souza, 2° Sargento da Polícia Militar, 
cujos trabalhos são desenvolvidos na 

Comando do 17º BPM, está em vista a 
capacitação de outros instrutores para 
dar prosseguimento no programa em 
Mirassol D'Oeste e outros municípios 
que abrangem aquela área militar

abrangendo 98 alunos distribuídos em 
quatro escolas, duas na zona rural, 
Distritos de São José do Pingador e 
Boa União e outras duas no centro 
urbano do município. Segundo o Pecuária do município. "Esse Programa 

é um dos que o prefeito Francis faz 
questão de acompanhar, pois a Pecuária 
é carro chefe que movimenta o 
município de Cáceres, em todos os 
sentidos", salienta Iturama.

Os animais podem ser vistos 
em dois estandes de exposição animal, 
onde técnicos estão à disposição para 
falar pessoalmente sobre os benefícios 
da inseminação artificial no gado e 
como funciona o Programa Bacia 
Leiteira da Prefeitura.

Os parceiros da Prefeitura na 
ExpoCáceres são, Sindicato Rural de 
Cáceres, IFMT, EMPAER, NUTRIL, 
UNEMAT, INDEC, Agrosales, Paralel, 
Lat ic ínios  São Luís ,  Consórcio 
Complexo Nascente do Pantanal e 
Agroleite. A ExpoCáceres encerra-se 
amanhã.

 Secretaria de Agricultura e ADesenvolvimento Econômico, 
com vários parceiros, está 

presente na ExpoCáceres expondo crias 
de gado que nasceram pelo Programa 
Bacia Leiteira, desenvolvido e mantido 
pela Prefeitura, através de inseminação 
art i f icial .  O Programa distr ibui 
gratuitamente sêmen de touro para 
inseminar vacas do rebanho bovino 
reprodutor de Cáceres, acompanhado 
por veterinários e técnicos, inclusive 
durante a gestação do animal, tudo de 
graça.

R o n a l d o  D a m a s c e n o ,  o 
I t u r a m a ,  c o o r d e n a d o r  d e 
D e s e n v o l v i m e n t o  A g r í c o l a  d o 
município explica que a exposição é 
para demonstrar o sucesso do Programa, 
realizado com o maior cuidado e 
carinho, contribuindo assim para a 

MISSÃO PROERD

Policiais ministram aulas para 
centenas de alunos na fronteira

Projeto social integra 13 escolas, em Lambari D'Oeste e São José dos Quatro Marcos, localizadas tanto na área urbana quanto na área rural dos municípios

F.A. c/ Redação

Trabalho militar nas escolas previne o uso das drogas   

Foto: Assessoria Comte. 17º BPM

REPRODUÇÃO BOVINA

Prefeitura leva Programa Bacia 
Leiteira para a 52ª ExpoCáceres
Assessoria

Pecuária é o carro-chefe que movimenta economia de Cáceres   

Foto: Assessoria
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osé Bonifácio Nascimento de JBarros, 34, dado como morto 
durante um confronto com 

homens do Bope na última quarta-feira 
(8) e apontado como um dos envolvidos 
no assalto ao Banco do Brasil, em 
Brasnorte, está vivo e se apresentou 
anteontem, no Fórum de Cuiabá para 
informar que não morreu, que estava 
trabalhando no dia do roubo, cumprindo 
regime aberto.  

Junto com a defesa, feita pelo 
advogado Marcelo Felício Garcia, 
Bonifácio procurou o juiz Geraldo 
Fidelis, da Vara de Execuções Penais, 
para prestar esclarecimento sobre o caso 
por receio de ter um novo mandado de 
prisão expedido por conta do crime 
atribuído ao reeducando ou ainda ter os 
documentos cancelados pelo óbito.

A t u a l m e n t e ,  e l e  e s t á  
condenado pelo crime de assalto a banco 
e cumpre pena há 5 anos está em regime 

aberto, trabalhando em uma empresa da 
família no bairro Jardim Cuiabá.

Entre os requerimentos da 
defesa, o advogado pediu para que o 
Comando Geral da Polícia Militar 
informe qual o suposto envolvimento do 
cliente com o assalto ao banco de 
Brasnorte e como o nome se chegou a 
identificação de José Bonifácio.

Em atendimento ao pedido da 
defesa, o juiz Geral Fidélis determinou 
que os policiais militares e civis 
envolvidos na ação informem como o 
nome de José Bonifácio Nascimento de 
Barros foi parar no caso e de quem se 
trata o corpo do homem morto no 
confronto policial.

A morte de José Bonifácio foi 
anunciada pela Polícia Militar, 
juntamente com a de Roney Matos de 
Oliveira, ambos, baleados durante 
confronto com o Batalhão de Operações 
Especiais(Bope) no Distrito de Catai, 

localizado em Juara. Diante do lapso, a 
assessoria da Polícia Militar afirmou 
que os dois nomes divulgados 
pr imeiramente,  José Bonifácio 
Nascimento de Barros e Roney Matos de 

criação das novas unidades quanto a 
ampliação das existentes, conforme foi 
presenciado pelo MPF na audiência 
pública realizada no dia 31 de julho em 
Poconé, presidida pelo coordenador de 
Criação de Unidades de Conservação do 
ICMBio. Ao ser questionado sobre os 
estudos, o coordenador afirmou que 
estão sendo compilados e que somente 
seriam publicados após a conclusão dos 
trabalhos.

De acordo com o procurador da 
República e titular do Ofício de Meio 

Ambiente e Patrimônio Cultural, Pedro 
Melo Pouchain Ribeiro, a falta de prévia 
publ icação,  disponibi l ização e  
apresentação dos estudos, afronta o 
Princípio 10 da Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
Conferência das Nações Unidas (1992).

Também compromete  a  
qualificação do debate, inviabilizando a 
participação popular efetiva no processo 
decisório relacionado à escolha da 
localização, dimensão e limites para 
estas unidades.

Oliveira eram falsos. 
Que a real identidade dos dois 

assaltantes mortos no confronto é 
Cleyton Lins e Kelton Richer da Silva 
Freitas. De acordo com a PM, os 

criminosos tinham várias identidades 
com nomes de outras pessoas, o que 
dificultou inicialmente a descoberta dos 
nomes verdadeiros.

 Ministério Público Federal em OMato Grosso, por meio do 
Ofício de Tutela do Meio 

Ambiente e Patrimônio Cultural, 
encaminhou recomendação ao Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) para que 
i n t e r r o m p a  a  t r a m i t a ç ã o  d o s  
procedimentos administrativos relativos 
a proposta de aumento das ações de 
conservação ambiental no pantanal 
mato-grossense por meio da criação e 
ampliação de unidades de conservação 
da natureza nos municípios de Cáceres e 
Poconé, localizados na região sudoeste 
do estado.

As propostas apresentadas são 
de criação de duas novas unidades de 
conservação, Reserva de Fauna do 
Pantanal e o Refúgio de Vida Silvestre 
da Onça-Pintada, e ampliação do Parque 
Nacional do Pantanal Mato-grossense e 
a Estação Ecológica de Taiamã, já 
existentes.

A recomendação foi realizada 
em decorrência de não terem sido 
disponibilizados, previamente, os 
estudos técnicos que embasam tanto a 

ASSALTO A BANCO

“Morto” pela PM durante roubo  
se apresenta ao juiz de execuções

Juiz Geraldo Fidélis determinou que policiais militares e civis envolvidos na ação informem como nome do reeducando foi parar no caso e quem morreu no tiroteio
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José Bonifácio Nascimento de Barros, dado como morto está vivo   

Foto: Arquivo Pessoal

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

MPF recomenda regularização de 
processo de unidades no Pantanal

Foto: ascomchicomendes
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CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615
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A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
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METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

ESCALA MÊS AGOSTO / 2018 “MÉDICOS”

DIAS

MÊS

DIAS

SEM
MATUTINO das 7 às 13 hs VESPERTINO 13 - 19:00 hs NOTURNO 19 às 7:00 hs
Avaliador CONS 1 CONS 2 CONS 1 CONS 2 CONS 1 CONS 2

01/08/18 QUA ARYANE KATIA JOZIANE JOZIANE KATIA J.AUGUSTO THAYANE

02/08/18 QUI CECILIA KATIA JOZIANE ARYANE THAYANE JEFFERSON MICHELLE

03/08/18 SEX CECILIA PAULA THAYANE J.AUGUSTO PAULA ARYANE KAROLINE

04/08/18 SAB CECILIA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO PAULA MICHELLE CECILIA

05/08/18 DOM ******* KAROLINE PAULA JOZIANE KAROLINE ANNA PAULA GISELLY

06/08/18 SEG KATIA CECILIA JOZIANE GISELLY THAYANE J. AUGUSTO ANNA PAULA

07/08/18 TER KATIA CECILIA JOZIANE GISELLY ARYANE JEFFERSON ANNA PAULA

08/08/18 QUA KATIA CECILIA JOZIANE JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

09/08/18 QUI KATIA CECILIA JOZIANE THAYANE ARYANE JEFFERSON MICHELLE

10/08/18 SEX PAULA CECILIA THAYANE PAULA J.AUGUSTO KAROLINE ARYANE

11/08/18 SAB CECILIA PAULA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO SANDRA MICHELLE

12/08/18 DOM ******* PAULA GISELLY ARYANE KAROLINE CECILIA GISELLY

13/08/18 SEG JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE GISELLY ANNA PAULA MICHELLE

14/08/18 TER JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE GISELLY JEFFERSON ANNA PAULA

15/08/18 QUA JOZIANE KATIA CECILIA JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

16/08/18 QUI JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE THAYANE MICHELLE JEFFERSON

17/08/18 SEX PAULA THAYANE CECILIA J.AUGUSTO PAULA ARYANE KAROLINE

18/08/18 SAB CECILIA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO PAULA KAROLINE CECILIA

19/08/18 DOM ******* JEFFERSON PAULA KAROLINE JEFFERSON ANNA PAULA THAYANE

20/08/18 SEG CECILIA JOZIANE KATIA GISELLY THAYANE MICHELLE ANNA PAULA

21/08/18 TER CECILIA JOZIANE KATIA GISELLY ARYANE JEFFERSON ANNA PAULA

22/08/18 QUA CECILIA JOZIANE KATIA JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

23/08/18 QUI CECILIA JOZIANE KATIA THAYANE ARYANE JEFFERSON MICHELLE

24/08/18 SEX CECILIA PAULA THAYANE PAULA J.AUGUSTO KAROLINE ARYANE

25/08/18 SAB CECILIA PAULA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO MICHELLE CECILIA

26/08/18 DOM ******* KAROLINE JOZIANE SANDRA KAROLINE THAYANE ANNA PAULA

27/08/18 SEG JOZIANE KATIA CECILIA THAYANE GISELLY ANNA PAULA MICHELLE

28/08/18 TER JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE GISELLY JEFFERSON ANNA PAULA

29/08/18 QUA JOZIANE KATIA CECILIA JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

30/08/18 QUI JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE THAYANE MICHELLE JEFFERSON

31/08/18 SEX PAULA THAYANE CECILIA J.AUGUSTO PAULA ARYANE KAROLINE

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME: 
1) CONS 1, atender:  Vermelho, Laranja e Amarelo
2)  CONS 2, Verde e Azul
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PAR A AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS SEGUIDAS ):
1) 11:30 às 12:10 2) 12:10 às 13:00
1) 21:30 às 22:00 2) 22:00 às 22:30
2)

Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre permaneça 
1 médico em atendimento. 

FAVOR NÃO ALTERAR A ESCALA SEM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO
Portal.cfm.org.br resolução 2147/2016-responsabilidade técnica

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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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é o atacante do Botafogo (SP) 
Caio, com 10 gols marcados.

No primeiro turno, o 
Cuiabá foi surpreendido pela 
equipe paulista mesmo jogando 
na Arena Pantanal. Com gol de 
Rafael Batista, o time de 
Bragança Paulista venceu a 
partida por 1 a 0. Com 26 pontos, 
o Bragantino também já está 
classificado para a próxima fase, 

na quarta colocação, mas sem 
chances de melhorar sua situação 
na tabela.

O Cuiabá vem de vitória 
na competição. Jogando na Arena 
Pantanal, o time comandado pelo 
técnico Itamar Schulle venceu o 
Tombense por 2 a 1, diante de 
quase 7 mil torcedores, com 
direito a um golaço de voleio do 
atacante Jenison.

 técnico Maico Gaúcho Ocomandou na tarde da 
última quinta-feira, mais 

um trabalho técnico e tático com 
o grupo de jogadores do 
Luverdense, visando a montagem 
da equipe que enfrentará o 
Operário de Ponta Grossa, neste 
sábado, às 16h00 no Passo das 
Emas, na partida que encerra a 
temporada para a equipe de Lucas 
do Rio Verde. 
 Neste jogo, o Verdão do 
Norte não terá o lateral direito 
Adriano, primeiro a rescindir seu 
contrato com o clube, depois de 
acertar com uma equipe de Goiás, 
já tendo feito as malas e deixado 
Lucas do Rio Verde.

I t a q u i ,  q u e  v i n h a  
freqüentando o banco de reservas 
nos últimos jogos assume a 
posição de titular e além da lateral 
direita, outras posições também 
deverão ter mudanças para a 
partida de hoje. 

Na zaga, André Ribeiro 
sentiu uma lesão, está entregue ao 
departamento médico e fora da 
partida. Pablo que não joga uma 
par t ida  of ic ia l ,  desde  as  
semifinais do mato-grossense, 
deverá receber uma oportunidade 
e formar a dupla de zaga com 
Kaique. 

“O restante do time deve 
ser o mesmo que vem jogando, 

até porque nosso elenco é 
reduzido e não tem muito o que 
mudar. 

Vamos procurar fazer um 
bom jogo e encerrar a temporada 
com uma vitória dentro de casa” 
previu o técnico Maico Gaúcho.

O Luverdense entra em 
campo contra o Operário de Ponta 
Grossa, apenas para cumprir 
tabela visto que, não corre mais 

risco de rebaixamento e não tem 
mais chances de classificação. 
Para o time paranaense a partida 
valerá a liderança do grupo B. 

Se vencer, o Operário 
termina em 1º e enfrenta o 4º 
colocado da outra chave. Em caso 
de derrota a equipe terminará a 
fase na 2ª ou na 3ª colocação, 
d e p e n d e n d o  d o s  o u t r o s  
resultados.

 elenco do Cuiabá OEsporte Clube embarca 
na última quinta-feira (9) 

para a cidade de Bragança 
Paulista (SP) onde neste sábado 
(11), às 16 horas, horário de Mato 
Grosso, enfrenta o Bragantino, 
pela última rodada da fase de 
grupos da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Já classificado, o time 
cuiabanista ainda pode alcançar o 
topo da tabela, dependendo de 
uma combinação de resultados.

Com 32 pontos ganhos 
após 17 rodadas, o Dourado, atual 

terceiro lugar no grupo B, precisa 
vencer o jogo se quiser passar 
Botafogo (SP) e Operário (PR), 
respectivamente segundo e 
primeiro colocados, com 34 e 35 
pontos, e conquistar o direito de 
decidir a vaga para a semifinal e, 
conseqüentemente, o acesso à 
Série B jogando diante de sua 
torcida.

Caso conquiste a vitória, o 
Dourado assegura a primeira 
colocação se o Botafogo (SP) não 
vencer o Tombense (MG) fora de 
casa e se a equipe paranaense for 

derrotada pelo Luverdense, 
jogando no Passo das Emas. Se 
apenas a equipe do interior 
paulista não ganhar seu duelo, o 
Cuiabá pode assegurar o segundo 
posto do grupo.

Dono do melhor ataque da 
competição, com 31 gols 
marcados em 17 jogos, o 
Dourado tem dois jogadores entre 
os 10 principais artilheiros da 
competição. O volante Marino e o 
meia Eduardo Ramos já fizeram, 
cada um, sete gols durante o 
campeonato. O líder na artilharia 

PONTA DO GRUPO

Cuia pega Massa Bruta em
Braga com chance de líder

Dono do melhor ataque da competição, com 31 gols marcados em 17 jogos, o Dourado tem dois jogadores entre os 10 principais artilheiros da competição
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Dourado de Cuia pode chegar ao topo da tabela com resultados  

 Foto: Luis Rodrigues

Verdão faz joguinho do nem cai nem vai no Passo das Emas   

Foto: Diário de Lucas

BOTA FORA DO GRUPO

Luverdense mudado cumpre
tabela diante do Operário/PR
Diário de Lucas
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