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GOTINHA E PICADA

A coordenadora de Vigilância, Benice Oliveira, disse que pretende vacinar aproximadamente 6 mil crianças durante a campanha, na cidade e zona rural

Cáceres vive hoje Dia D na
guerra anti-pólio e sarampo
Foto: JCC

A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria de Saúde, por meio da
Vigilância Sanitária e Rotary Club divulga os pontos de vacinação contra a
Poliomielite e Sarampo, o dia “D”, que acontece neste sábado, (18), das 8h00 às
16h00, para crianças de 1 a 5 anos de idade. No apoio a esta guerra pela saúde e vida, o
Rotaract, promoveu Pit-Stop nos dias 15, 16 e 17, conscientizando sobre a
necessidade imprescindível da vacinação. Confira os postos nesta edição. Página 03

PAIXÃO FATAL

Amor bandido foi
resolvido a facada

Página 03

A turma da vacinação está a postos contra a pólio e o sarampo
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Grilhões Desumanos
Curioso, como existem datas
comemorativas ou não, no calendário,
sugestivas e significativas ou não,
efemérides ou ridículas, importantes
profissionalmente ou bizarras, como o
Dia Internacional do Fusca, 20 de
janeiro; o Dia da Esposa do Pastor, 6 de
"A oração mafiosa é: 'Você me paga'. A março; o Dia Mundial da Higienização
oração cristã é: 'Senhor, dê-lhe a sua bênção e das Mãos, 5 de maio e daí a 20 dias, no dia
ensine-me a amá-lo'. Pensemos num inimigo: 25 de maio, o Dia da Toalha e na última
todos temos um. Pensemos nele. Rezemos por segunda feira, 13 de agosto, olha só, foi o
ele. Peçamos ao Senhor a graça de amá-lo", diz o
Dia Internacional do Canhoto. E vai
Papa na homilia. O perdão, a oração e o amor por
pelai, dia do gordo, da cachaça,
que quem nos quer destruir, pelo nosso inimigo.
Mundial do Ovo, etcétera e tal. E
Assim foi a homilia do Papa Francisco
o
leitor
curioso, deve estar a indagar, o
na missa celebrada na capela da Casa Santa
Marta. Comentando o trecho proposto pela que interessa estes tipos de datas de
Leitura do dia, extraído do Evangelho de Mateus, calendário? Pois bem, a gente enumerou
o Papa admite a dificuldade humana em seguir o algumas, para chegar neste sábado, 18 de
modelo do nosso Pai celeste e propõe novamente agosto e lembrar quiçá sem nexo, o
o desafio do cristão, isto é, de pedir ao Senhor a calendário registrar o Dia Mundial da
“graça” de saber “abençoar os nossos inimigos” e
Libertação Humana.
nos comprometer a amá-los.
Mas, o que seria na realidade a
“Nós sabemos que devemos perdoar os
Libertação
Humana? A gente sabe, de
nossos inimigos”, afirma o Papa, nós dizemos
isso todos os dias no Pai-Nosso. “Pedimos estudos filosóficos, que Libertação, vem
perdão assim como nós perdoamos: é uma do latim libertatĭo, ação de pôr em
condição”, embora não seja fácil. Assim como liberdade, e ou, de conceder a liberdade a
“rezar pelos outros”, por aqueles que nos dão alguém, por exemplo, a facção anunciou
problemas, que nos colocam à prova: também a iminente libertação dos reféns mediante
isto é difícil, mas o fazemos.
extorsão; a libertação do empresário
Ou pelo menos muitas vezes seqüestrado ocorreu depois do
conseguimos fazê-lo. "Mas rezar por aqueles que
querem me destruir, os inimigos, para que Deus p a g a m e n t o d e r e s g a t e ; S o m o s
os abençoe: isso é realmente difícil de entender. Bolivarianos, porque Bolívar foi um
Pensemos no século passado, os pobres cristãos homem que lutou até a morte pela
russos que somente pelo fato de serem cristãos libertação dos povos oprimidos da
eram enviados para a Sibéria para morrer de frio: América do Sul, e assim por diante.
e eles deveriam rezar pelo governante carrasco
Os religiosos defendem que a tal
que os enviava ali? Mas como é possível? E libertação humana veio após o sacrifício
muitos o fizeram: rezaram.
de Jesus Cristo, cujas sábias palavras
Pensemos em Auschwitz e em outros exprimem: “Conhecereis a Verdade e a
campos de concentração: eles deveriam rezar por
Verdade, vos Libertará!” Realmente,
este ditador que queria a raça pura e matava sem
escrúpulo, e rezar para que Deus os abençoasse! embora laico, acatamos esta tese Cristã,
E muitos fizeram isso. É a difícil lógica de Jesus, pois o ser humano liberto pelo
que no Evangelho está contida na oração e na conhecimento da verdade, mesmo sujeito
justificação daqueles que “o mataram” na cruz: a escravidão dos poderosos por força de
“perdoa-os Pai, porque não sabem o que fazem”. sobrevivência, é consciente deste

O cristão reza pelo seu inimigo e o ama

flagelo.
E quando consegue se libertar dos
grilhões do algoz carrasco, torna-se
humanamente livre da submissão à
vontade de outrem de maneira coercitiva,
já que por conseguinte, a Libertação,
implica acabar com a coerção e devolver
a liberdade ao indivíduo. Liberdade esta,
que tende a estar relacionada com outras
virtudes, como a justiça e a igualdade.
Veja o amigo, que mencionamos apenas
dois itens, como virtudes, que os nossos
representantes deveriam ter como
recíproca ao povo, (um dos tripés do
Estado) que hes outorgaram o poder
regiamente remunerado, para o mister.
Igualdade e Justiça: Igualdade, não
temos na educação, na saúde, na
habitação, só pra citar três requisitos
essenciais à uma vida cidadã; e, Justiça,
vocábulo abstrato na atual conjuntura,
não apenas cega, mas também, surda e
muda aos anseios da comunidade.
Pouco portanto teríamos a falar
hoje sobre a Libertação Humana, quando
cediço, que ela não interessa os
poderosos de plantão, conscientes de que
se a população conseguir enxergar o que
se passa, discernir a cena política,
econômica e social brasileira, ela terá
condições de separar o joio do trigo.
Que para estes desumanos dos
poderes podres, a Libertação Humana,
resultaria no expurgo dos maus políticos
e de seus lacaios da Corte. Concluindo, a
humanidade, não libera o dinheiro do
povo para extrair água bebível em áreas
áridas, mas lhes sobra dinheiro para
procurar água em Marte, sinal, que não
existe vida inteligente na Terra, exceto,
para a alfafa importada de Incitatus.
E nesta roda viva, quem não
morreu corre atrás do trio elétrico, que a
fila anda, a banda toca e em outubro tem
eleições, Evoé, Baco!

Jesus pede perdão para eles, recordou o Papa,
assim como fez como Santo Estevão no
momento do martírio. Portanto, destacou
Francisco, é a graça de pedir para entender algo
deste mistério cristão e ser perfeitos como o Pai,
que dá todos os seus bens aos bons e aos maus.
O Papa concluiu afirmando que nos fará
bem pensar nos nossos inimigos, pois todos nós
temos algum: Hoje, nos fará bem pensar num
inimigo – creio que todos nós temos um -, alguém
que nos fez mal ou que nos quer fazer mal ou
tenta nos prejudicar: pensar nesta pessoa. A
oração mafiosa é: “Você me paga”. A oração
cristã é: “Senhor, dê-lhe a sua bênção e ensineme a amá-lo”. Pensemos num inimigo: todos
temos um. Pensemos nele. Rezemos por ele.
Peçamos ao Senhor a graça de amá-lo. ***___
h t t p s : / / w w w. v a t i c a n n e w s . v a / p t / p a p a francisco/missa-santa-marta.html
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PRETAS

Para as plaquinhas de sinalização de trânsito em
algumas esquinas do centro de Cáceres, mais
apagadas que cigarro em boca de bêbado nos dias
de chuva. Consequência da maldita economia
com as plotagens que não resistem ao sol e
demais intempéries e quem se lasca é os que
buscam localizar endereços.
BRANCAS

Para os bombeiros de Cáceres, sempre atuantes e
prestes a socorrer a comunidade naqueles
momentos mais difíceis, como no flagrante
colhido pela reportagem do Correio Cacerense. A
corporação é realmente uma das mais respeitadas
no país, que vive uma crise de valores.
PRETAS

Para a violência em ascensão em Cáceres nos
últimos tempos, haja vista que somente esta
semana conforme registro, computamos 13
crimes contra o patrimônio, entre furtos e roubos,
vitimando residências e transeuntes. Isto, o que
foi registrado na polícia e divulgado, prova que
apesar da vigilante atuação da polícia, o bicho
anda pegando.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O destaque da semana, a prisão do serial Rape
(estuprador contumaz) John Lennon Cândido da
Silva, 26, pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda,
após violentar dentro de um apartamento, próximo
a Montilha no bairro São José, uma jovem, que
quase foi esganada pelo tarado. John Lennon,
registra mais dois casos de estupro, um dos quais,
contra sua própria irmã. Oxalá, agora, fique boa
temporada atrás das grades.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para os vereadores da ala independente do
legislativo de Cáceres que apresentaram um
projeto de lei regulamentando o uso do espaço na
Praça da Feira, de modo permanente, a contrario
sensu, da legislação anterior, baseada apenas em
um decreto do executivo. Se aprovado, e isso vai
depender da união dos barraqueiros, o P.L estará
beneficiando várias famílias que sobrevivem do
espaço.
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SÁBADO/SAÚDE

O secretário de Saúde, Antônio Carlos Mendes, explicou que a vacina é gratuita e o período da campanha é de 6 a 31 de agosto e estará disponível nos postos de vacinação

Hoje é o dia D de vacinação
anti poliomielite e sarampo
Assessoria

Foto: Divulgação

divulgar o período de vacinação e
estará presente no dia D.
Parabenizo a todos os rotarianos
que não medem esforços para
alcançar o maior número de
crianças”, finalizou Francis.
Sobre a participação
parceira do Rotary Club
(Rotaract) de Cáceres, o ponto
alto da campanha, foram os pitstops realizados nos dias 15, 16 e
17, dois na Praça Barão e um na
Avenida Sete de Setembro, com
entregas de panfletos e

conscientização acerca da
importância da vacinação antipólio e na prevenção ao sarampo.
Confira locais dos postos
de vacinação deste sábado:
Ambulatório da Criança; CAIC;
COHAB - Nova; Jardins
Guanabara; Paraíso; Rodeio;
Santa Izabel/Marajoara; Santos
Dumont; Vista Alegre; Vitória
Régia; Vilas Real; Irene;
Postão/CRS e distritos do
Caramujo e Horizonte D'Oeste.

ASSEMBLÉIAS

Pit Stop orientando pela vacinação

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Saúde, por meio da
Vigilância Sanitária, divulga os
pontos de vacinação contra a
Poliomielite e Sarampo, o dia
“D”, que acontece neste sábado,
(18), das 8h00 às 16h00.
A campanha é nacional e a
vacina é para crianças de 1 a 5
anos de idade.

O secretário de Saúde,
Antônio Carlos Mendes,
explicou que a vacina é gratuita e
o período da campanha é de 6 a 31
de agosto e estará disponível nos
postos de vacinação.
Antônio pede para que os
pais levem seus filhos “A não
vacinação pode acarretar na
conhecida doença paralisia
infantil e as conseqüências são

irreversíveis”, concluiu.A
coordenadora de Vigilância,
Benice Oliveira, disse que
p r e t e n d e v a c i n a r
aproximadamente 06 mil
crianças durante a campanha, na
cidade e zona rural.
O prefeito, Francis Maris
Cruz, agradeceu a parceria com o
Rotary. “A equipe do Rotary, está
nos ajudando na campanha para

TRAVEL´S LIFE

Leão Tur festeja 18 anos
com pacotes dos sonhos
Da Redação

A

agência de viagens Leão
To u r c o m p l e t a n e s t e
semestre 18 anos de
fundação, atingindo, portanto a sua
maioridade no setor nacional e
cosmopolita, e para marcar o
advento que a qualifica expertise no
setor, lançou uma promoção de
aniversário para pacotes nacionais e
internacionais com descontos
especiais. Segundo o proprietário
Geraldo Leão, a promoção batizada
de Mega Aniversário, é válida para
compras até dia 31 de dezembro do
corrente ano e abrange todos os
pacotes comercializados pela
empresa.
Trabalhando com
multimarcas, a Leão Tour foi
fundada em 2 de outubro de 2.000,

para suprir a necessidade do
mercado cacerense no ramo de
agências de viagens, sendo a
pioneira na cidade, na arte de cruzar
os horizontes em busca de sonhos e
negócios; viajando no tempo da
evolução, para decolar em céu de
brigadeiro, singrar ondas da
realidade e encurtar as estradas da
vida. De acordo com Geraldo até a
instalação da agência foram cerca de
10 anos de estudos e viagens para
qualificação e aprendizados no lidar
com o mercado turístico e poder
oferecer aos clientes um serviço
diferenciado e de qualidade, uma vez
que o produto viagem já está
incorporado no cotidiano das
famílias.Em razão do aniversário
estão sendo concedidas aos clientes
Foto: JCC

duas faixas de desconto, 3% para
pagamentos parcelados em 12 vezes
e 6% para pagamentos a vista, de
qualquer pacote, com exceção dos
cruzeiros. Com esta experiência de
18 anos no mercado, a Leão Tour
trabalha com pacotes fechados
(fretamentos) e abertos (montados a
necessidades do cliente) e com
várias operadoras entre elas CVC,
Fly Tour e Visual.
Ainda prestam serviços de
reservas on-line de hotéis, passagens
nacionais e internacionais, locação
de carro, vistos consulares e muito
mais para facilitar a sua viagem. Em
todos esses anos a frente da Leão
Tour, Geraldo destaca que mesmo
em tempos de crise econômica, o
brasileiro não deixa de viajar a lazer,
nas férias, aos finais de semana e
feriados prolongados.

Sindicato convoca servidores
agentes e técnicos com 2º grau
Assessoria c/ Redação

A

Direção do Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipal de Cáceres está
convocando servidores do apoio,
agentes e técnicos com 2º grau, para
uma assembléia geral na sede
sindical na próxima terça feira, 21, a
partir das 17h15.
Na oportunidade será
repassado o resultado do encontro
com o prefeito Francis Maris, sobre
uma antiga e extensa pauta de
reivindicações da categoria, que
inclui a atualização da tabela
salarial, para os funcionários
mencionados.
De acordo com o vicepresidente, Fábio Lourenço, é
fundamental a presença maciça dos
colegas nesta assembléia,

especialmente para respaldar novas
ações do SSPM, uma forma de
manter atualizada a categoria acerca
das posições tomadas pela base
sindical.
Neste sentido, a diretoria
preocupada com fim do pagamento
de horas extras e adicional noturno
para cerca de duzentos vigias, por
conta da possível implantação da
vigilância eletrônica, realizou uma
reunião ontem, 17, às 8h00 com
servidores afins, quando se debateu,
problemas que esta inovação poderá
causar de forma negativa aos
trabalhadores; já que, conforme
asseverou o vice-presidente, Fábio
Lourenço, o eventual corte pode
afetar o padrão de vida dos
servidores.
Foto: Assessoria

SSPM sempre alerta e atento aos direitos dos sindicalizados

Titular manager de Leão Tur de Cáceres, Geraldo Leão
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Para o diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil Wladimir Fransosi, o trabalho integrado entre as forças de segurança, tem dado bons frutos

Policiais recebem fuzis para
reforçar ações na fronteira
Sesp-MT c/ Redação

Foto: Thalyta Amaral

O

s policiais da Delegacia
Especializada de Fronteira
(Defron) receberam dois
fuzis para melhorar as
investigações e ações na região de
fronteira com a Bolívia. Mais leves
e modernos, os fuzis IA2 - 5,56, de
fabricação nacional, fazem parte
do armamento adquirido pela
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp-MT), com recursos
da Estratégia de Segurança Pública
nas Fronteiras (Enafron).
A delegada titular da
Defron, Cinthia Cupido, afirma
que a aquisição será muito útil para
o processo de investigação
realizado pela delegacia. “Ficamos
muito felizes em receber esses
fuzis, pois para trabalhar na
fronteira precisamos estar cada vez

mais preparados. Esse armamento
irá nos auxiliar no trabalho
conjunto, que é o combate à
criminalidade”.
Para o diretor do Interior da
Polícia Judiciária Civil Wladimir
Fransosi, o trabalho integrado
entre as forças de segurança que
hoje é proposto pelo governo
federal já faz parte da realidade de
Mato Grosso e tem dado bons
frutos. “Nós já trabalhávamos com
essa integração antes mesmo desse
incentivo federal. É bom que o
olhar se volte para a fronteira, que é
uma área sensível para a segurança
pública por causa do tráfico de
drogas e ilícitos transacionais”.
Em breve os policiais que
atuam no Grupo Especial de
Fronteira (Gefron) e que realizam

patrulhas e investigações na região
de fronteira também receberão
fuzis. O coordenador do Gefron,
tenente-coronel PM José Nildo de
Oliveira, afirma que o reforço de
armamentos mais modernos é
fundamental para a continuidade
do trabalho realizado em conjunto
com as outras forças de segurança.
O secretário de Estado de
Segurança Pública, Gustavo
Garcia, enfatizou a importância da
integração das forças e também se
lembrou dos avanços no combate
ao tráfico e outros crimes na região
de fronteira. “As operações
integradas têm obtido ótimos
resultados e conseguimos expandir
esse trabalho com a parceria com a
Polícia Federal e o Exército
Brasileiro.

DESMATAMENTO

Fazendeiros rmam TAC com
MPE e devem pagar R$ 150 mil
Assessoria c/ Redação

O

Ministério Público Estadual,
por meio da 1ª Promotoria de
Justiça Cível de Pontes e
Lacerda, firmou Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) com dois fazendeiros
da região, que desmataram 242,06
hectares de floresta nativa.
No termo, ficou estabelecido
que eles apresentarão junto à Secretaria

de Estado de Meio Ambiente
(Sema/MT) Projeto de Recuperação de
Área Degradada (PRAD), no prazo de
60 dias. Além disso, terão que pagar R$
150 mil, a título de dano moral coletivo.
De acordo com o TAC, o valor
será dividido em três partes iguais de R$
50 mil a ser destinado a três entidades:
Lar de Apoio à Criança (LAC);
Foto: TVCO

Promotor de Justiça, Paulo Alexandre Alba Colucci

Conselho Comunitário de Segurança
Pública de Pontes e Lacerda/MT e
Centro Assistencial ao Idoso Irmã
Afonsina.
A indenização será paga em
cinco parcelas semestrais, iguais e
consecutivas no valor de R$ 30 mil, até o
dia 15 de cada mês, valor este que deverá
ser revertido em proporções iguais de
R$ 10 mil às três entidades.
“Os compromissários deverão
iniciar os pagamentos até o dia 15 de
agosto de 2018, prosseguindo com os
desembolsos, até a data dos respectivos
vencimentos (15/02/2019, 15/08/2019,
15/02/2020 e 15/08/2020, devendo
ainda comprovar os pagamentos,
semestralmente, nesta Promotoria, para
juntada ao procedimento administrativo
de fiscalização de TAC que será
instaurado”, destaca o promotor de
Justiça, Paulo Alexandre Alba Colucci.
Conforme o acordo, em caso de
descumprimento injustificado do que
ficou estabelecido, os fazendeiros
pagarão multa no valor de R$ 500,00 por
dia de atraso.
“Ademais, o inadimplemento
de uma das parcelas acarretará o
vencimento antecipado de todas as
demais”, diz o TAC.
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Modernos fuzis IA2 - 5,56, de fabricação nacional são mais leves

A Defron e o Gefron são
essenciais no enfrentamento à

criminalidade no estado e precisam
ser fortalecidos”.

ESTÁGIO REMUNERADO

Sociedade de advogados celebra
convenio com a Unemat/Cáceres
Assessoria

A

U N E M A T a t r a v é s d o sendo ofertada uma vaga de estágio,
Departamento do Curso de cujas inscrições se iniciaram no último
Direito, firmou convênio com a dia 6, prosseguindo até o dia 30, para o
Sociedade de Advocacia Simões Santos público alvo, acadêmicos de direito
& Nascimento, das advogadas Cibeli devidamente matriculados do 5 ao 8
Simoes dos Santos e Adriane Ap. semestre. Maiores informações constam
Barbosa do Nascimento, para oferta de na divulgação que se encontram nos
estágio em conformidade com a Lei nº murais do curso de direito e do fórum.
A remuneração será de R$
11.788/2008.
O ato celebrado por finalidade 1.200,00 e o prazo de estágio será de 12
proporcionar ao corpo discente meses podendo ser prorrogados por
regularmente matriculado e com período igual. Trata-se da primeira
freqüência efetiva no curso de Direito, a sociedade de advocacia de Cáceres a
oportunidade de estágio de interesse fazer essa parceria junto à instituição e
c u r r i c u l a r c o m o f o r m a d e ofertar o estágio remunerado de forma a
complementação do ensino e da atender a legislação do estagiário.
aprendizagem
Foto: JCC
através de atividade
opcional, acrescida
à c a rg a h o r á r i a
r e g u l a r
e
obrigatória
estabelecida pelo
curso.
O prazo de
vigência do termo
de parceria será de
5 (cinco) anos, para
os beneficiados, no
caso, acadêmicos
d e D i r e i t o
vinculados à
r e f e r i d a
universidade.
Atualmente está Advocacia Simões Santos & Nascimento, ﬁca na Rua Antonio João 220
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VISÃO CIENTÍFICA

Evento cientifico com apresentação das últimas novidades de clinica cirúrgica oftálmica, aconteceu no tríduo do C.O.C com presença de renomados especialistas

C.O.C de Cáceres realiza
IIº circuito de atualização
Da Redação

Foto: Reprodução

Muller – Cuiabá e Galton
Vasconcelos ( Hospital São
Geraldo UFMG – Belo
Horizonte / MG,
Na solene abertura dos
trabalhos, o medico Odenilson
Silva (titular do COC/Cáceres)
impactou a todos, com imagens
ao vivo de uma cirurgia de
dictrectomia de descolamento
da retina que acontecia nas
dependências do COC,
realizada pelo cirurgião oftalmo
André Mózena.
Durante a explanação
onde o especialista explicava

aos presentes, os procedimentos
cirúrgicos, com imagens em alta
definição, transmitidas por uma
câmera acoplada ao
microscópio e transmitidas para
um telão no auditório.
Ao mesmo tempo,
interagia com os presentes
dirimindo dúvidas sobre o
procedimento que segundo
Odenilson, dura cerca de duas
horas, uma inovação
tecnológica chegando a todos os
profissionais que necessitam,
para aprimorar as modernas
técnicas clinico-cirugicas.

ASSÉDIO FATAL

Enciumado sangrou
desafeto até a morte

Da Redação

Palestras no C.O.C, apresentaram inovações tecnológicas

N

a última quinta feira, o
Centro Oftalmológico
de Cáceres, (C.O.C)
brindou a distinta classe
especializada do setor com a
realização do IIº circuito de
atualização em oftalmologia do
pantanal, evento que teve como
lugar, o auditório da sofisticada

e moderna clínica situada à Rua
13 de junho no centro da cidade.
Presentes ao evento,
vários profissionais da área e
palestrantes agendados para o
circuito que se encerra neste
sábado, 18. Dentre os
profissionais especializados na
área, os médicos oftalmos

cacerenses Rafael Vilela,
Heloisa Miura, André Mózena,
Carolina Mosena Angeloni, e
André Borba, (São Paulo); e os
visitantes ilustres, também,
médicos oftalmos Andre Curi,
(FIOCRUZ – Rio de Janeiro),
Pedro Carricondo (Hospital das
clínicas FMUSP - São Paulo),
Jair Giampani ( Hospital Júlio

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%

D

esavenças entre
marginais que terminam
em morte de um deles, a
policia não tem muito trabalho,
embora aja com a mesma
seriedade na caça aos autores do
homicídio e motivos que levaram
ao cometimento do crime,
geralmente com indícios e pistas
que ajudam na elucidação, caso
típico do assassinato de Pedro
Silva, o Dentinho, esta semana
em Cáceres.
O meliante Dentinho,
figurinha carimbada na policia
com broncas de furtos, roubos e
suspeito de homicídios, foi morto
a facadas domingo último e seu
corpo encontrado sem vida na
entrada de uma fazenda, próximo
a um stand de tiros, na zona rural.
Em quatro dias, a PJC
chegou ao autor das facadas
fatais, o também marginal
Dejânio Moreira Góes, 46, que
preso, confessou o crime.

Conforme o investigador
Neves da PJC, Dejânio, vulgo
PCC, ficara com ciúmes ao saber
que o Dentinho tentava um
romance com sua companheira,
inclusive presenciando o desafeto
num papo diferente, forçando um
assédio com ela e armou a cilada.
Na crocodilagem,
convidou o Pedro Silva Dentinho
para cheirar a loló, puxar um
fuminho do capeta e zás, lascou a
lapiana no couro do tal, até
conferir que ele tinha viajado pro
além.
Segundo apurou a
Divisão de Homicídios da 1ª
Delegacia de Cáceres, as
suspeitas sobre Dejânio PCC, se
deram devido as informações de
populares, que comprovaram às
avançadas do Dentinho à amiga
do homicida, que ouvida, negou
ter cedido à elas, mesmo quando
o amásio esteve preso.
Foto: PJC/MT

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
Marginal Dejânio Moreira Góes, o PPP, confessou o crime
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GERAL

06

IMPROBIDADE
Consoante ACP, tanto o prefeito quanto ex-secretário são demandados por irregularidades relativas ao desvio de função dos agentes de combate às endemias

MPF/MT ingressa com ação
contra o prefeito de Cáceres
O
Assessoria MPF/MT

Ministério Público Federal em Mato
Grosso, por meio da sua unidade em
Cáceres, ajuizou Ação Civil Pública
pela prática de atos de improbidade
administrativa com pedido de
indisponibilidade de bens contra o prefeito
do Município de Cáceres, Francis Maris
Cruz.
A ação também tem como
demandados o ex-secretário municipal de
Saúde, Roger Alessandro Rodrigues Pereira,
e a servidora pública municipal Evanilda
Costa do Nascimento Felix.
Conforme consta na ACP, tanto o
prefeito quanto o ex-secretário são
demandados por irregularidades relativas ao
desvio de função dos agentes de combate às
endemias do município. A prática de tais atos
de improbidade administrativa vêm
causando prejuízo ao erário, bem como
atentado contra princípios da administração
pública, além de gerar expressiva redução na
qualidade do serviço de vigilância
epidemiológica prestado pela
municipalidade à população de Cáceres.
Os referidos atos consistem no
descumprimento de normas que dizem
respeito ao número mínimo de agentes
atuantes no combate às endemias, conforme
estipulam as Diretrizes Nacionais para a
Prevenção e Controle de Epidemias de
Dengue. Além disso, dos agentes de
endemias contratados, em número inferior
ao que determinam as normas de regência,
muitos deles exercem funções estranhas às
previstas em legislação específica,
caracterizando assim, desvio de função.
Quanto à Evanilda, esta foi

demandada por irregularidades relativas ao
Diante disso, o MPF requer
acúmulo ilegal de cargos. Ao mesmo tempo l i m i n a r m e n t e s e j a d e t e r m i n a d a a
em que a servidora formalmente ocupava o indisponibilidade dos bens móveis e imóveis
cargo de Agente de Combate às Endemias, de Francis Maris Cruz e Roger Pereira, até o
também exercia o cargo de Coordenadora de montante para arcar com o ressarcimento dos
Vigilância Sanitária Epidemiológica e danos ao erário e dos valores ilicitamente
Controle de Endemias; contrariando normas obtidos no valor de R$ 630 mil
constitucionais, bem como as prescrições correspondentes ao valor do prejuízo
legais da Lei 11.350/2006, sobretudo porque estimado. Evanilda Felix deve arcar com R$
há o recebimento das remunerações relativas 92 mil referentes aos valores ilicitamente
aos dois cargos sem que houvesse a devida incorporados ao seu patrimônio pela
prestação do serviço de combate às acumulação de cargos.
endemias.
Os requeridos devem arcar ainda
Quanto a Roger Pereira, na com a perda da função pública, suspensão
qualidade de Secretário Municipal de Saúde dos direitos políticos de cinco a oito anos,
à época dos fatos, era o responsável direto pagamento da multa civil e proibição de
por traçar as estratégias a serem tomadas no contratar com o Poder Público ou receber
âmbito do programa de combate às benefícios ou incentivos fiscais ou
endemias, incluindo, o poder-dever de creditícios, direta ou indiretamente, ainda
estabelecer as atividades exercidas por cada que por intermédio de pessoa jurídica da qual
um dos servidores públicos vinculadas à seja sócio majoritário.
Foto: Arquivo
Secretaria de
Saúde, de acordo
c o m
s u a s
atribuições
legalmente
estabelecidas; não
sendo lícito ao
titular da pasta
determinar que os
servidores que lhes
s
ã
o
hierarquicamente
vinculados
desempenhem
atividades em
flagrante desvio de
Ministério Público Federal, unidade de Cáceres
função.

A equipe do COC – Centro Oftalmológico de Cáceres Hospital dia e Serviço de Residencia médica em
Oftalmologia, em parceria com serviços públicos de saúde (UNEMAT, HRCAF), realiza nos dias 16 a 18 de agosto
de 2018 na cidade de Cáceres, o II Circuito de Atualização em Oftalmologia do Pantanal, que tem como objetivo,
proporcionar aos participantes, docentes, discentes e profissionais de áreas afins, oportunidade de aprendizado e
atualização profissional em oftalmologia, assim proporcionar um atendimento mais qualificado à população de
Cáceres e região.
Convidados palestrantes de nome nacional e internacional já confirmaram presença. Os temas propostos:
Catarata, Glaucoma, Uveíte, Córnea, Estrabismo, Cirurgia plástica ocular e Vias lacrimais, demandam alta
complexidade de conhecimento técnico/científico.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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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QUARTAS DE FINAL

Primeira partida acontece na noite da próxima segunda feira, 20 na Arena Pantanal e o Dourado precisa deslanchar para a decisão dia 27 em Rio Branco

Cuia X Acre abre decisão de
acesso ao Brasileiro à série B

Redação c/ G.E

Foto: Feras do Esporte

N

a reta final da temporada,
o Cuiabá intensifica a
preparação para as
quartas de final da Série C e na
próxima segunda feira, 20,
enfrenta o Atlético Acreano (AC),
fazendo o primeiro jogo em casa,
na disputa pelo Acesso, na Arena
Pantanal. Serão dois jogos para
definir um dos classificados para
a Série B do ano que vem.
O Cuiabá terminou a fase
de grupos como terceiro colocado
do grupo B, com 32 pontos.
Foram 10 vitórias, 2 empates, e 6
derrotas. O Dourado, terminou a
primeira fase, com o melhor
ataque entre os 20 clubes que
disputam a terceira divisão, com
32 gols marcados, o que dá uma

média de 1,7 gol por partida.
Disputando a Série C
desde 2012, essa foi a primeira
vez em que o time matogrossense se classificou para a
segunda fase. O jogo da volta,
está marcado para o dia 27 de
agosto no estádio Florestão, em
Rio Branco, e não mais na Arena
da Floresta, como estava
agendado previamente.
A alteração do local da
partida foi efetivada pela
Confederação Brasileira de
Futebol, atendendo solicitação do
clube acreano.
O Cuiabá finalizou a
etapa inicial da competição na
terceira posição do Grupo B, com
32 pontos e seu adversário,

Atlético Acreano fez a segunda
melhor campanha no Grupo A,
somando 30 pontos.
O comando técnico do
Cuiabá destaca a dificuldade
encontrada na reta final da
primeira fase, contra equipes que
ainda tinham objetivos no
campeonato. As últimas rodadas,
segundo a diretoria e jogadores,
foram bastante difíceis, jogos
contra times que estavam lutando
por algo no campeonato; empate
com o Operário quando o time
disputava a liderança; jogo com o
Ypiranga, que lutava contra o
rebaixamento e a derrota diante
do Bragantino, que se classificou.
O primeiro duelo decisivo
do time mato-grossense acontece

BOLA E PRAINHA

Campeonato de Beach-Soccer
prosseguiu no final de semana
Assessoria c/ Redação

P

rosseguiu ontem em
Cáceres o 10º
Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia, Beach
Soccer; realizado pela
Associação Cacerense de
Inclusão a Cultura e Esporte,
(ACICE) na Praça do bairro
COHAB Nova. Até a sexta feira,
já haviam sido realizadas cinco
jogos e assinalados 33 gols,
distribuídos, 7 pelo feminino, e
26 pelo masculino mas os
resultados da rodada de ontem,
(período noturno) não foram
computados até o fechamento
desta edição.
Conforme os resultados
do último final de semana e
rodada da terça, 14, pelo
feminino, a Rosas de Aço,,
comandada pela Suca, levou a
melhor, e venceu a Fênix, do Bico
Sapateiro, pelo marcador de 4 a 3.
Já pelo masculino, e
válido pelo grupo B, a Óptica
Júnior, fez 7 a 3, pra cima da Claro
TV. No jogo de fundo, pelo grupo
A , em uma partida eletrizante e
com alternâncias no marcador, o
Massa-Barro, venceu o Santa
Cruz, pelo placar de 4 a 3, jogos

do dia 10.
Na terça-feira (14), o
campeonato prosseguiu com dois
jogos. Na primeira partida da
noite, válida pelo grupo B, o 13 de
Maio, do técnico Ronaldo, páreo
para a equipe do bairro Vila Irene,
e acabou perdendo por 3 a
1.Fechando a rodada, pelo grupo
A, a Estância Mariana/Stª Cruz,
goleou o Jardim União, pelo

marcador de 4 a 1.
Ontem, jogaram pelo feminino,
àss 19h00, UPA x Garces e no
Masculino, às 20h00,
Arsenal x Massa Barro e às
21h00, COHAB Nova x Óptica
Júnior. A previsão da diretória da
ACICE, é que o encerramento do
campeonato, ocorra no dia 10 de
Novembro, com uma grande festa
no bairro da COHAB Nova.

Torcida cuiabana deve lotar a Arena para empurrar o Dourado

na próxima segunda-feira (20), às
21h00, na Arena Pantanal. Além
deste cruzamento, Santa Cruz e
Operário, Bragantino e Náutico,
Botafogo (SP) e Botafogo (PB),
também lutam pelas quatro vagas
na Série B.
A Comissão de
Arbitragem da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
divulgou a equipe de arbitragem
que irá atuar no confronto entre
Cuiabá e Atlético Acreano-AC.
Raphael Claus será o responsável

para conduzir o primeiro
confronto que vale o acesso para a
Série B para mato-grossenses e
acreanos.
O quarteto de arbitragem
ainda será composto pelos
auxiliares Danilo Ricardo Simon
e Rogério Pablos Zanard, todos
de São Paulo. Rodrigo Ferreira do
Amaral será o quarto árbitro.
Cuiabá e Atlético Acreano se
enfrentam na segunda-feira (20),
ás 20h00 (horário MT) na Arena
Pantanal.

Foto: Divulgação

Público tem marcado presença nas noitadas do Beach-Soccer
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Ser criança é maravilhoso, pois
podemos olhar o mundo sem medo e
pensar que ele nos pertence. E hoje
embelezando nossa High Society com
sua alegria contagiante as princesinhas
Melissa e Luíza Vittorazi Dauzacker, que
enchem de alegrias o lar do casal Nélio e
Francyanne. Beijinhos e que Papai do
Céu derrame infinitas bênçãos.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de realizações
e boas negociações em projetos
envolvendo uma sociedade ou parceria
financeira. Uma boa notícia relacionada
ao aumento de seu dinheiro pode chegar.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de movimento
positivo na vida material e financeira. O
momento pode envolver a
concretização de um contrato e
consequente aumento de seu dinheiro.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de movimento
positivo na vida social e nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ser firmada a
qualquer momento.

A Lua em seu signo se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de mudanças
esperadas, que podem trazer o sucesso
esperado há muito tempo. O momento
pode envolver um passo à frente em um
namoro ou no trabalho.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de boas
novidades e realizações, especialmente
no trabalho. Um projeto pode ser
aprovado ou, caso esteja buscando uma
nova colocação, ela pode chegar ainda
hoje.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
interiorização e necessidade de se
distanciar de pessoas vazias. O momento
pode envolver uma limpeza emocional
positiva e libertadora. Uma pessoa pode
ser deixada no passado.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de abertura do
coração e acolhimento. Um romance
pode dar um passo à frente. O
relacionamento com os filhos pode
passar por um momento de maior
aproximação.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em seu signo
e de Netuno em Peixes,
indicando um dia de movimento
positivo em um projeto que envolve
uma equipe de trabalho, que passa por
um momento de estabilidade. Os
contatos comerciais são beneficiados.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
interiorização e maior proximidade dos
seus. O momento pode envolver a
necessidade de organização doméstica, a
compra ou venda de um imóvel ou o
início de um reforma.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em
Peixes, indicando um dia de progresso
profissional e/ou um passo à frente em
um plano de negócios. Um projeto
profissional ou uma promoção há muito
esperada pode ser aprovada.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano e Marte, e um ótimo
aspecto de Saturno, indicando
um dia de comunicação difícil e difusa,
em que você deve tomar cuidados
redobrados com o que fala e como
interpreta o que ouve. Em uma reunião
de negócios, ouça mais e fale menos.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio e de Netuno em seu
signo, indicando um dia de movimento
em projetos de médio prazo,
envolvendo viagens e estudos. Uma
viagem internacional pode ser marcada
ou realizada. Dia ótimo para se dedicar à
meditação.

Celebrando data nova o ilustre artista plástico Sebastião
Mendes que comemora a data ao lado da família e amigos.
Ele que está residindo em São Paulo, mas sempre está na
terrinha curtindo e matando saudades. Desejamos um ano
de sucessos, vitórias e muita saúde. Feliz Aniversário!

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

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

No rol dos aniversariantes a querida Claudia
Vilela celebra mais um ano de existência e
recebe o carinho dos amigos e familiares com
o tradicional Parabéns. Felicidades e um ano
repleto de alegrias, saúde e realizações é o
que lhes desejamos.
Curtindo merecido descanso em Caldas Novas o casal
empreendedor Pedro Rodholfo e Rosimar Rodrigues,
proprietários da Nicole Joias e Tribus do Açaí. Grande
abraço e aproveitem a viagem.

