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GANCHO NA OBRA
Em determinação publicada, o TCE-MT reconheceu que o objetivo da organização é, na verdade, receber os pagamentos pelo Poder Executivo que estão em atraso

Governo acusado de calote
contra empreiteira da ZPE
Foto: José Medeiros

A Primus Incorporação e Construção Ltda. interpôs uma
representação de natureza externa no TCE-MT, denunciando que o
governo não vem respeitando a ordem cronológica de pagamentos por
serviços prestados na construção da Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) de Cáceres. Em maio deste ano a Primus suspendeu as
obras reclamando de uma dívida de R$ 1.148.125,12. Página 03

BRIGA DE NOIADOS

Discussão entre suspeitos
acaba em morte a facadas
Foto: Divulgação

Decana ZPE não saiu do papel, mas custo supera R$ 1 milhão

TRIBUNAL DO JÚRI

Periódica do júri leva cinco
ao banco dos réus este mês
Foto: Arquivo

Conforme a pauta da
reunião periódica do Tribunal do
Júri da Comarca de Cáceres,
cinco processos de crimes contra
a vida serão julgados de 22 a 28
deste mês de novembro, quatro
deles em liberdade e um relativo a
réu preso. No rol dos
julgamentos, Hélio Felipe Flores,
Natanael Pereira dos Santos,
Magno César Silva Deluque,
Adailton da Costa, e Guilherme
Gomes dos Santos.

Facada certeira tirou a vida de Wellington Tibúrcio

Wellington Amaral Tibúrcio, 30 conhecido como gago, foi
brutalmente assassinado com dois golpes de faca na noite de anteontem em
sua residência em Pontes e Lacerda, depois de uma discussão acalorada
com um individuo que acabara de chegar em sua casa e se evadiu após o
crime. As primeiras pistas levam a um acerto de contas, pois a vitima fatal
era usuária de drogas. Página 04

NOVA GESTÃO

Hospital São Luiz passará
para Associação Pró-Saude

Foto: JCC

Página 03
Juíza presidente do Tribunal do Juri Helicia V. Lourenço

BONDADE E PAZ

Lions promove concurso de
cartaz em escola de Cáceres

Hospital São Luiz funciona em Cáceres desde 1938

Foto: Divulgação

A Associação Congregação de Santa Catarina informa que está
transferindo a gestão do Hospital São Luiz, de Cáceres à Pró-Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que assumirá o
Hospital em 1 de dezembro de 2018. A mudança faz parte do plano de
reestruturação de atuação da ACSC e o processo de transição será
concluído em 30 de novembro. Página 06

Com o tema "A bondade importa" o Lions
Clube de Cáceres está realizando na escola
Demétrio Costa Pereira o concurso de cartaz sobre
a Paz, que tem o objetivo de incentivar crianças de
11 a 13 anos a expressarem criativamente suas
percepções sobre o assunto, buscando estimular a
reflexão de alunos, pais, professores e toda
comunidade escolar. O concurso promovido pelo
Lions Clube Internacional, foi criado em 1988, nos
EUA.
Página 03

Concurso é dividido em etapas local, estadual, federal e mundial
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Acabou a Farra
PENSÃO PARA TODOS
Em meados do século XX era comum as
cidades interioranas ter a sua Pensão Para
Todos, geralmente numa esquina e
freqüentada por caixeiros viajantes, os tais
mascates e biscates que ganhavam nos tremetremes, o leite das crianças na aludida difícil
vida fácil e na política funcionava como
funcionou até o mês passado, a zona do
dinheiro público nas pensões vitalícias de
políticos. Coisas da constituição da ditadura
militar, requentada pós anos de chumbo, por
estados de calamidade democrática, entre os
quais, Mato Grosso.
BEM AMADOS (?)
Secou a fonte para os bem amados Odoricos
Paraguassus e Viúvas Porcinas, que gastavam
as pampas os salariões fruto do suor do sério
trabalhador, gente alta, alguns eleitos e
reeleitos até hoje na profissão politiquista,
enquanto a gente recolhe durante 35 anos pra
se aposentar e ainda falam em reformar a
previdência. Deveriam sim, reformar a
política suja, ladravaz, a começar pelo fim da
reeleição no legislativo, mas como são eles
que usam a caneta, a paulada sempre canta no
quengo do trabalhador assalariado e
aposentado miserável.
ODORICOS E PORCINAS
A salutar medida do STF, atinge os exgovernadores Julio Campos, Rogério Salles,
Jayme Campos , Carlos Bezerra, Pedro
Pedrossian, (este duas pensões de MS e MT);
e as ex-primeira-dama Thelma Oliveira,
viúva de Dante de Oliveira, Maria de Lourdes
Fragelli, Darcy Miranda de Barroso, Cândida
dos Santos Faria, Maria Lygia de Borges
Garcia, Sônia Maria Gomes e Maria Valquíria
dos Santos Cruz. Ninguém recebia menos de
R$ 15 mil, ou seja, mais de um ano de salário
mínimo do sofrido operário brasileiro, que
trabalha no mínimo 44 horas por semana.
TEMPO QUENTE
Deu na Gazeta de Cuiabá, que a maré anda tão
braba na capital, com a não reeleição do
tucano bobó chera-chera, nessa reta final de
mandato, um de seus secretários, que não
abandou o barco ainda, levou uma piaba de
um empresário, que queria receber uma
divida de obra já realizada e não paga.
Conforme a nota da Gazeta, o barraco não foi
maior porque um deputado que presenciou a
confusão separou os dois brigões, mas o trem
tem andado cosquento mesmo lá no Payaguás
e similares. Veja o caso da eterna ZPE de
Cáceres, é outro pepino que não foi
descascado e vai sobrar prá quem assumir o
barco em 2019, se bem que há 30 anos, esta
novela cacerense continua e não leva a nada,
então, truco!
CADÊ A GRANA?
Vereadores de Santo Antônio de Leverger
denunciaram no Ministério Público Estadual
(MP) e Tribunal de Contas do Estado o
prefeito Valdir Pereira de Castro Filho (PSD),
o Valdirzinho. Ele é acusado dos crimes de
peculato (desvio de recursos) e apropriação
indébita já que o Banco do Brasil tem cobrado
judicialmente uma dívida de mais de um R$ 1
milhão referente a empréstimos consignados
dos servidores. Acontece que os valores
foram descontados na folha de pagamento, só
que não chegaram à instituição financeira.
BOLSO DO POVO
Os alimentos voltaram a figurar como um dos
vilões da inflação e amargaram as refeições
dos brasileiros durante o mês de outubro,
conforme dados revelados ontem, (7) pelo
IBGE, mostrando que os itens do grupo
ficaram 0,59% mais caros no mês
passado.Principal alta do setor de alimentos
no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo) de outubro, o tomate ficou 51,27%
mais caro no período. A alta dos alimentos já
havia sido confirmada pelo IPCA-15 no meio
do mês passado com uma valorização de
0,44%.

Num momento em que se propala
a reforma da previdência como algo de
regulação moral contra o aludido déficit,
comprovado inexistente pelo relatório da
CPI instalada no ano passado e
engavetado pelos párias da nação (dados
da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal, comprovaram
superávits de R$ 53 bilhões e 900 milhões
do INSS em 2017); quando os neófitos e
velhacos se reúnem em banquetes regados
a suor dos operários, para discutir uma
reforma visando cortar benefícios de
pensões de mutilados, de viúvas
sobreviventes do caraminguá R$ 954,00
deixado pelo semi-escravo de cujus; pelo
menos uma luz se acende no fim do túnel
desta gentil pátria amada Brasil, escusas à
Auguste Comte, que do amarelo, a ordem
com sinal verde, acena com um milagre
sem jargões políticos de salvadores morais
falaciosos.
Falamos da decisão unânime do
Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo
édito esta semana sepultou o fantasma das
pensões vitalícias de ex-governadores,
extensivos às viúvas perdulárias que se
refestelavam até então com a farra de
vultosos salários imorais, indecorosos e
chocantes ao bom senso.
Sábia, a decisão dos ministros da
mais alta corte de justiça que numa
canetada a 11 mãos, selou o fim desta
safadeza oficial, no julgamento tardio,
mas sempre em tempo, da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Claro que a chiadeira do júris
sperniandis, já deve ter começado, porque
o filé extra caiu do prato de porcelana dos
bacanas tchapa & cruz, que mamavam em
mais esta teta do poder, que embora
imoral, no plano dos politiqueiros
legisladores, se embasando na
constituição da ditadura militar de 1969,

era legal, mesmo sendo absurdo,
sem revogação do velho testamento.
Para a camarilha política
sanguessuga, a antiga Constituição,
conhecida como Emenda Constitucional
nº 1, de 17.10.69, previa o benefício para
os ex-presidentes. Por simetria, algumas
Constituições Estaduais adotaram a
mesma benesse para os governadores e os
políticos de Mato Grosso foram no vácuo.
Veio a nova Constituição em 1988, no
entanto, sem previsão no sentido da
anterior, sem alçar esse tema a nível
constitucional. Conclusão: o deferimento
de pensões após a Constituinte de 1988
contrariava a nova ordem constitucional,
mas tudo continuava como dantes no reino
de Abrantes e a grana do suor do
trabalhador bancava a farra dos vitalícios
de antanho e alhures.
E assim, mesmo com a
inconstitucionalidade das aposentadorias

vitalícias declarada pelo STF, os
Estados retrocederam ou revisaram as
pensões que continuavam a ser pagas, com
a conivência de leis estaduais esdrúxulas,
decisões judiciais locais, Ministério
Público tolerante etc.
No ridículo do júris postulandis,
registramos em Mato Grosso, casos
revoltantes: um governador por dez dias
criou lei em benefício próprio; quem
governou por apenas um ou dois dias
também recebia a pensão; ex-governador
embolsava duas pensões, de antes e depois
da divisão do estado.
Uma vergonha, que chega ao fim,
assim esperamos, porque violar os
princípios federativo, republicano, da
impessoalidade e da moralidade
administrativa, impunemente e o pior,
sugar o suor e sangue do trabalhador na
vitaliciedade, é digno de repudio de todos
nós, Bom Dia!

Transformação Digital
A Transformação Digital requer
muito mais do que tecnologia. Além da
tecnologia, para conseguir a transformação
digital de uma empresa, é preciso adotar
processos, ter pessoas capacitadas, e acima
de tudo criar uma cultura digital. A
transformação digital não ocorre sem a
criação de uma cultura digital. Segundo
estudos efetuados pelo Boston Consulting
Group: Uma cultura digital permite que as
pessoas entreguem resultados mais
rapidamente e atrai e retém os melhores
talentos.
As empresas que se concentram na
cultura digital foram 5 vezes mais propensas
a alcançar um desempenho inovador do que
as empresas que negligenciaram essa
cultura. Os 5 elementos que definem uma
cultura digital (fonte- BCG): Orientação
para fora, não para dentro.
Uma cultura digital incentiva os
funcionários a olhar para fora e se engajar
com clientes e parceiros para desenvolver
novas soluções. Um excelente exemplo de
orientação externa é o foco na jornada do
comprador; os funcionários moldam o
desenvolvimento de produtos e melhoram a

experiência do cliente, colocandose no lugar do cliente.
Priorize a delegação em vez do
controle. Uma cultura digital difunde a
tomada de decisões por toda a organização.
Em vez de receber instruções explícitas
sobre como realizar o trabalho, os
funcionários seguem os princípios
orientadores para que seus julgamentos
sejam confiáveis.
Incentiva a ousadia em vez da
precaução. Uma cultura digital encoraja as
pessoas a assumir riscos, falhar rapidamente
e aprender com os erros. Eles são
desencorajados a preservar o status quo por
hábito ou cautela. Mais ação e menos
planejamento. No mundo digital em rápida
mudança, o planejamento e a tomada de
decisões devem mudar de um enfoque de
longo prazo para um de curto prazo. Uma
cultura digital promove velocidade e
iteração contínua, em vez de aperfeiçoar um
produto ou idéia antes de lançá-lo.
Valorize a colaboração sobre o
esforço individual. O sucesso em uma
cultura digital vem do trabalho coletivo e do
compartilhamento de informações entre
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divisões, unidades e funções. O
ritmo iterativo e acelerado do trabalho
digital requer um nível muito maior de
transparência e interação do que o
encontrado na organização tradicional. A
cultura digital prospera na transparência e
interação.
Esses elementos definidores variam
em grau de indústria para indústria e de
empresa para empresa. O grau de assunção
de riscos que é apropriado em uma empresa
de tecnologia não será o mesmo que o grau
que é apropriado em uma empresa de
produtos industriais, por exemplo. E mesmo
dentro de uma organização, os níveis
desejados de tomada de risco irão variar; a
equipe de estratégia, por exemplo, deve
abraçar o risco em um grau muito maior do
que a equipe financeira. Incentivar a
assunção de riscos tem a intenção de
promover o pensamento fora da caixa sem
ser imprudente ou violar a regulamentação
ou a política da empresa.

Rosane Michels - Editora
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QUEIXA NO TCE

Em maio deste ano a Primus suspendeu as obras na ZPE reclamando de uma dívida de R$ 1.148.125,12 dos R$ 16 milhões, que deveria receber pelo projeto

Empreiteira denuncia calote
do Estado por dívida na ZPE
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

A

Primus Incorporação e
Construção Ltda. interpôs
uma representação de
natureza externa no Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso,
denunciando que o Governo do
Estado não vem respeitando a ordem
cronológica de pagamentos por
serviços prestados ao Poder
Executivo.
A organização é responsável
pela construção da Zona de
Processamento de Exportação (ZPE)
de Cáceres. O projeto existe desde os
anos 1990 e, de lá para cá, nenhum
governador conseguiu tira-lo do
papel.
Em determinação publicada
na terça-feira (6), o TCE-MT
reconheceu que o objetivo da
organização é, na verdade, receber
os pagamentos pelo Poder Executivo
que estão em atraso. A decisão revela
que deveria extinguir o processo sem
a sua resolução uma vez que a
empresa não atende “interesses
privados”.
“Desse modo, se trata de
matéria fora da esfera de
competência deste Tribunal, pois
configura interesse privado,
restando ausente o requisito do
artigo 219, II do RITCE-MT. Quanto
à quebra da ordem cronológica de
pagamento, a Equipe Técnica

investimentos e aumento da
competitividade das exportações.
A escolha de Cáceres para a
construção da zona aduaneira devese à sua localização estratégica, que
possibilita o transporte dos produtos
via Oceano Pacífico, localizado a
1.700 km de distância do município.
As ZPE's são distritos industriais que
possibilitam a comercialização de
mercadorias com isenção fiscal.

A obra foi projetada numa
área total de 239,68 hectares,
dividida em cinco módulos, com
espaço para abrigar até 230
indústrias e a escolha de Cáceres
para a construção da zona aduaneira
deve-se à sua localização
estratégica, que possibilita o
transporte dos produtos via Oceano
Pacífico, localizado a 1.700 km de
distância do município.

CARTAZ SOBRE A PAZ

Lions Clube realiza concurso
na escola Demétrio Pereira

Da Redação
ZPE de Cáceres após 30 anos, se restringe ao terreno cercado

informou que a
Representante não trouxe nenhum
indício ou prova dessa
irregularidade, apenas relatou sobre
seus próprios créditos, que são
controvertidos e cuja controvérsia
não cabe aqui dirimir”, diz trecho da
decisão.
Em maio deste ano a Primus
Incorporação e Construção
suspendeu as obras na ZPE de
Cáceres reclamando de uma dívida
de R$ 1.148.125,12. Ao todo, a
organização deveria receber R$ 16

se às medições de outubro
de 2017 a maio de 2018.
A ZPE de Cáceres, é
aguardada há quase três décadas e
deveria ser feita por meio de uma
cooperação entre a Secid e a Sedec.
Instalada em posição estratégica em
Mato Grosso, que facilita a logística
pela via fluvial, ligando o Estado a
outros centros produtores e
exportadores, a ZPE tem como
principal objetivo promover o
desenvolvimento econômico com a
criação de empregos, atração de

TRIBUNAL DO JÚRI

Cinco réus vão a julgamento
na última semana deste mês

C

om o tema "A bondade
importa" o Lions Clube de
Cáceres está realizando na
escola Demétrio Costa Pereira o
concurso de cartaz sobre a Paz, que
tem o objetivo de incentivar
crianças de 11 a 13 anos a
expressarem criativamente suas
percepções sobre o assunto,
buscando estimular a reflexão de
alunos, pais, professores e toda
comunidade escolar.
O concurso é um evento
mundial promovido pelo Lions
Clube Internacional e foi criado
em 1988, nos EUA. Ao longo
desses 30 anos cerca de 4 milhões
de crianças de mais de 100 países
já participaram do concurso.
Nesta edição em Cáceres
15 crianças se inscreveram para o
concurso e na primeira
eliminatória 8 cartazes foram

selecionados, obedecendo
os critérios de originalidade,
mérito artístico e a expressão do
tema: A bondade importa.
A segunda etapa do
concurso acontece na escola no dia
13 do corrente mês a partir das 9h
30, quando os oito cartazes serão
avaliados por uma banca
examinadora composta por
representantes da escola (direção,
coordenação e professor de
Educação Artística),
representante do Lions Clube,
professora de literatura da Unemat
e um artista plástico, que farão o
julgamento obedecendo os
critérios de seleção.
O concurso é dividido em
5 etapas, sendo 2 etapas na unidade
escolar, a terceira a nível estadual,
a quarta nível nacional e a última
disputa em nível mundial.
Foto: Lions Clube

Da Redação

C

onforme a pauta da reunião
periódica do Tribunal do Júri
da Comarca de Cáceres,
cinco processos de crimes contra a
vida (específicos do rito) serão
julgados de 22 a 28 deste mês de
novembro, quatro deles com réus
aguardando julgamento em
liberdade e um relativo a réu preso.
Como se sabe, o tribunal do
júri é disciplinado pelo artigo 5º da
CF inciso XXXVIII, preconizando o
Código Penal vigente, ser os crimes
dolosos contra a vida previstos do
artigo 121 até o artigo 126, os

levados ao plenário popular.
São julgados neste rito,
homicídio, induzimento, instigação
ou auxílio por terceiro a suicídio,
infanticídio, aborto provocado pela
gestante, ou com seu consentimento,
provocado por terceiro sem o
consentimento da gestante e mesmo
o provocado com o consentimento
da gestante.
No rol dos réus, dia 22,
Hélio Felipe Flores, (preso) acusado
de matar Danielli Aquilina
Rodrigues Daleffe, abre a pauta; dia
26, será a vez de Natanael Pereira
Foto: Arquivo

dos Santos, (solto)
figurando como vitima Fabrício da
Silva Oliveira; dia 27, sessão dupla,
em julgamento, os réus soltos
Magno César Silva Deluque,
(vitima, José Pereira da Silva) e
Adailton da Costa, (vitima,Renilda
Francisca Vieira da Silva). Fechando
a periódica, o réu Guilherme Gomes
dos Santos, também solto, (vitima,
Arnaldo Leite Ribeiro).
Todas as sessões desta
periódica do tribunal do júri, terá no
libelo acusatório, a douta
representante do parquet (MP)Ana
Luiza Barbosa da Cunha com a
presidência da magistrada Elicia
Vitti Lourenço.

Nesta edição 15 crianças se inscreveram para o concurso

Sessões do tribunal do júri são realizadas no plenário do fórum
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ATERRISSAGEM

Sete foragidos estão na Bolívia, segundo a PF, que adiantou, ser o objetivo, desarticular uma organização criminosa que usava aviões e veículos para o tráfico

Piloto de Araputanga é preso
em operação contra o tráfico
O.D c/ Redação

Foto: Arquivo

L e v e rg e r, P o c o n é ,
Cáceres, Rondonópolis, Alto
Araguaia, Corumbá/MS,
M a n a u s / A M , P a u l i n i a / S P,
Bauru/SP, Uberlândia/MG,
Vilhena/RO. Até o momento
foram realizados dois autos de
prisão em flagrante em razão da
apreensão de armas de fogo não

munições, inclusive de
uso restrito, dinheiro, jóias e
dezenas de veículos.
A 7 º Va r a F e d e r a l
Criminal em Cuiabá/MT
determinou ainda o bloqueio de
contas bancárias utilizadas pelos
investigados, além do seqüestro
de bens.

FATALIDADE

Moto-taxista morre ao colidir
contra árvore na madrugada
Da Redação

V

PF continua atrás dos acusados sem citar nomes de presos

A

"Operação Escalada"
deflagrada na manhã de
anteontem, (6), pela
Polícia Federal prendeu um
empresário do ramo de locadora
de veículos e dois pilotos de
avião, sendo um em Corumbá
(MS) e outro em Araputanga, que
foi ouvido na manhã de ontem, 7,
na Delegacia da Polícia Federal,
em Cáceres, a respeito das
investigações. Das 18 ordens de
prisões, 11 foram efetivamente
cumpridas, segundo a
Superintendência em Mato
Grosso.
Dos sete foragidos, quatro
se encontram na Bolívia, segundo
a polícia federal, que adiantou,

ser o objetivo da
operação, desarticular uma
organização criminosa que usava
aviões e veículos em nome de
pessoas que sequer existiam para
a prática do tráfico internacional
de cocaína.
As investigações se
iniciaram há aproximadamente
dez meses e estavam baseadas em
Cuiabá. A droga era obtida na
Bolívia e trazida para o país, a
partir da fronteira da Bolívia com
o Estado de Mato Grosso,
sobretudo por meio de aeronaves
que pousavam em pistas
clandestinas em variados pontos
do Estado. Posteriormente a
droga era ocultada e embarcada

fim de ser transportadas
tendo como principal destino o
Estado de São Paulo.
A PF também observou
que organização criminosa
movimentava grande parte de
recursos financeiros e da parte de
logística para o transporte da
droga com a aquisição de
veículos e aeronaves em nome de
pessoas que sequer existem.
Durante a fase de investigações,
foram lavrados oito autos de
prisão em flagrante que
resultaram na prisão de nove
pessoas.
As ações, ainda em
andamento, ocorrem em Cuiabá,
Várzea Grande, Santo Antonio de

itima de um mal súbito
quando pilotava a sua
motocicleta Titan de cor
vermelha, placas Q.B.L 6224
pela Rua Joaquim Murtinho
próximo a uma ponte, o mototaxista José Santana da Silva, 58,
que trabalhava num ponto das
imediações da rodoviária central
de Cáceres, colidiu contra uma
árvore e no violento
impacto,mesmo usando capacete,
veio a óbito.
O acidente aconteceu
durante a madrugada de ontem,,
por volta das 4h00 e conforme
relato policial, a vítima seguia
s e n t i d o Av e n i d a 7 d e
Setembro/Bairro Cavalhada, e

possivelmente devido a
um mal-súbito, perdeu o controle
da moto Titan, morrendo no
choque contra a árvore perto da
ponte.
Acionada, a guarnição do
corpo de bombeiros, esteve no
local em apoio à PM, mas nada
mais restava a fazer no tocante a
socorros, pois José Santana já
estava morto.
A Politec também esteve
no local, efetuando a perícia e
providenciando a remoção do
cadáver ao IML para necropsia e
posterior liberação aos
familiares, na Rua Alves Ribeiro,
18, no Bairro COHAB Nova,
onde aconteceu o velório.
Foto: PJC/MT

DROGA DE VIDA

Homem é morto a facadas
durante discussão em casa

Da Redação

W

ellington Amaral
Tibúrcio, 30 conhecido
como gago, foi

brutalmente assassinado com
dois golpes de faca na noite de
anteontem em sua residência na

Foto: Pessoal

Wellington Amaral Tibúrcio, não resistiu as facadas

Rua Vereador Anibás de Souza,
1060, proximidades da Escola
Municipal Sanaria Silveira de
Souza em Pontes e Lacerda,
depois de uma discussão
acalorada com um individuo que
acabara de chegar em sua casa e
se evadiu após o crime.
Segundo informações de
vizinhos, os dois homens
começaram a discutir e na
sequência um deles desferiu duas
facadas em Wellington, que
chegou a ser socorrido pelos
bombeiros ao Hospital Vale do
Guaporé, mas não resistiu aos
ferimentos e veio a óbito.
O assassino ainda não
identificado fugiu do local,
segundo informado a discussão
teria sido por drogas, como
muitos dos crimes de morte
perpetrados e consumados na
região de fronteira.
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Choque contra árvore foi fatal para moto-taxista José Santana
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MEMORIAL HISTÓRICO

Museu Histórico ficará no centro, mantendo acervo atual, com quadros pintados
a óleo, busto do fundador da cidade, fotografias, medalhas, livros e mobiliário

Lançada em Cáceres
a nova sede do museu

Assessoria

Foto: Assessoria

apenas parte do projeto que se
assemelhava ao referido prédio
centenário. O secretário de Turismo
Cultura e Lazer, Junior Trindade, disse
que a Administração tem a honra de
lançar a construção do prédio do Museu
Histórico após 40 de sua existência e a
vice-prefeita e secretária de Educação,

Eliene Liberato, lembrou que o
prefeito teve a sensibilidade de optar por
uma obra que abriga a história do povo
de Cáceres, numa claro e nobre
demonstrativo de preocupação para com
a cultura de nossa gente e de quem visita
Cáceres.
O prédio terá 740 metros

quadrados de construção, com
uma sala principal de exposição e outras
4 salas menores para estudos em
audiovisual, brinquedoteca e
administrativo, além de recepção,
cozinha, sanitários e uma lanchonete
para os freqüentadores e deverá ser
inaugurada no segundo semestre do

MACONHA

Trio é flagrado com carro
cheio de erva em rodovia
F.A c/ Redação

Terraplanagem da nova sede do museu já se iniciou esta semana

E

m solenidade especial na última
s e g u n d a
f e i r a ,
concomitantemente com o Dia
Nacional da Cultura, 5 de novembro, foi
realizado em Cáceres, o lançamento da
construção da nova sede do Museu
Histórico Municipal, obra que será
realizada com dinheiro do Ministério do
Turismo, da ordem de R$ 1.324.636,
com uma contrapartida do município de
R$ 120 mil. Recurso este, que
demandou muito empenho para não se
perder, pois já estavam para ser
devolvidos à União.
Conforme explicitou o prefeito
Francis Maris, trata-se de recursos que
estavam parados desde 2013,
recuperados e aplicados pela atual
Administração municipal, através de
gestões junto ao Governo federal, por
meio da Assessoria Técnica do Governo
Municipal atual.
Diante de convidados de vários
segmentos da sociedade, presentes no
salão de entrada da Secretaria de

Turismo Cultura e Lazer, o
prefeito Francis assinou a Ordem de
Serviço para que a Construtora M
Duarte prossiga na construção do
Projeto, ressaltando-se que a
terraplanagem, já foi iniciada, no espaço
que divide o Centro da cidade e a Praça
Cavalhada. Francis desmentiu que o
dinheiro para construir o Museu é parte
de um recurso do ex-deputado Pedro
Henry. “Os recursos referidos passaram
nas mãos de outros dois prefeitos, que
não deram conta de realizar as obras.
Nós fizemos as obras do Terminal
Turístico Sangradouro. Já o dinheiro que
vamos usar para fazer o Museu, que vai
ficar na história de Cáceres, é resultado
de aplicações financeiras de recursos.
Seria um dinheiro devolvido para o
Ministério do Turismo, que nós
transformamos em obra para a
população”, evidenciou o prefeito.
Ele lamentou que o IFHAN não
tenha permitido que o prédio do novo
Museu fosse uma réplica perfeita da

D

ois jovens foram presos e uma
adolescente apreendida com
aproximadamente 1 tonelada de
maconha na madrugada de ontem, (7) na
BR-163, próximo ao Posto da Sefaz em
Ouro Branco do Sul, na região de
Itiquira.
Na ocasião, foram detidos,
Leonardo Vieira Queiroz, 20, Marcelo
Matos Tellecher, 20, e a menor E.V.C.B,
17, que estavam em dois carros, sendo
um modelo Hyundai HB20 prata, usado
como batedor, e um Chevrolet Ônix
Branco, recheado com a droga.
Conforme informações do
Batalhão Rondas Ostensivas Tático
Móvel (Rotam), a droga veio do
Paraguai e seria levada até a capital do
estado. De acordo com boletim de
ocorrência, o suspeito Leonardo que
estava no HB20 foi abordado pela
equipe da Rotam e demonstrou
nervosismo. Em seguida, outra equipe
se encaminhou pela rodovia já com a
informação de que o comparsa no outro
carro estaria há cerca de três
quilômetros.
Marcelo, que estava no veículo
Ônix, percebeu a viatura, quando estava

em um posto de combustível e
tentou uma fuga. Ele perdeu a direção do
carro e colidiu contra um barranco na
margem da estrada. O criminoso ainda
tentou fugir a pé, mas foi capturado. A
menor foi encontrada junto com

interior do carro Ônix, foram
encontrados 781 tabletes de maconha e
quatro garrafas pets de 2 litros com
sementes da erva.
O trio foi detido e levado para
delegacia de Rondonópolis.
Foto: Rotam/MT

No flagra, Leonardo Queiroz, Marcelo Tellecher e uma menor

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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PRÓ-SAÚDE
Com mais de 50 anos de experiência na gestão hospitalar, a Pró-Saúde irá atuar
a partir do plano estratégico, assegurando o atendimento à população normalmente

Hospital São Luiz passará
à nova gestão em dezembro
Assessoria

Foto: JCC

Hospital São Luiz é referencia no setor de saúde regional

A

Associação
Congregação de
Santa Catarina
(ACSC) informa que está
transferindo a gestão do
Hospital São Luiz, de
Cáceres à Pró-Saúde
Associação Beneficente de
Assistência Social e
Hospitalar, que assumirá o
Hospital em 1 de dezembro
de 2018. A mudança faz parte
do plano de reestruturação de
atuação da ACSC.
O processo de
transição será concluído em
30 de novembro de 2018 e,
durante esse período, serão
realizadas reuniões com os
colaboradores de todos os
setores do Hospital e
parceiros, com o objetivo de
esclarecer dúvidas, orientar e
realizar uma transferência
segura e transparente.
A Pró-Saúde é uma
entidade filantrópica sem fins
lucrativos alicerçada em

princípios cristãos e
que compartilha do mesmo
objetivo da ACSC – prestar
um atendimento de
qualidade, seguro e
humanizado, cuidando do
paciente em sua
integralidade.
Com mais de 50 anos
de experiência na gestão
hospitalar, a Pró-Saúde irá
atuar a partir do plano
estratégico do Hospital,
assegurando o atendimento à
população normalmente.
Fundado em 1938, o
Hospital São Luiz, atua com
Clínica Médica, Cirúrgica,
Obstetrícia, Ginecologia,
Pediatria, UTI Neonatal e
UTI Adulto, Pronto
Atendimento e Centro
Cirúrgico com seis salas
cirúrgicas.
Com 156 leitos, 72%
do atendimento do hospital é
destinado ao Sistema Único
de Saúde (SUS). Atende a

partos de alto risco e a
gestantes, sem a necessidade
de ser referenciada pelo
município, apenas
encaminhamento.
A Unidade é referência
para 22 municípios da Região
Oeste do Estado e do país
vizinho, a Bolívia e possui
um parque tecnológico
moderno, com equipamentos
e serviços de diagnóstico e de
procedimentos médicos,
como Ressonância
Magnética, Tomógrafo,
Densitometria, Ultrassom,
Ecocardiograma,
Cardiotocógrafo,
Laboratório de Análises
Clinicas entre outros.
O Hospital São Luiz
também promove atuação
social por meio de doações de
alimentos não-perecíveis,
brinquedos e conta com o
trabalho voluntário da
Pastoral junto aos enfermos e
pessoas com AIDS.

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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FORA DO POLEIRO

Gramado molhado pela chuva, partida com quase 25 minutos de atraso pela falta de ambulância no estádio e o Operário foi melhor, faturando o lanterna de Barra

Galo da Serra apanhou de
Chicote na Arena em Cuia

O.E c/ Redação

Foto: Luiz Rodrigues

E

m jogo fraco
tecnicamente, o
Operário-VG venceu o
Araguaia por 2 a 0 na noite da
última segunda-feira (5) na
Arena Pantanal, encerrando a
primeira fase da Copa FMF.
Com a vitória o Chicote
da Fronteira chegou aos 13
pontos ganhos e ficou com a
segunda posição, já o Galo da
Serra se despede da copinha
sem somar nenhum ponto e
sequer marcar um gol,
deixando o certame com seis
derrotas em seis jogos.

Os gols da partida
foram marcados por Eltinho no
primeiro tempo e Luis
Fernando no segundo. Com o
resultado o Operário pegará o
Dom Bosco em uma das
semifinais, na outra, o Cuiabá
enfrentará o Poconé.
A partida começou com
quase 25 minutos de atraso,
pois não havia ambulância no
estádio, e conforme
regulamento, o juiz não pode
autorizar o inicio da partida.
O treinador do
Araguaia, Kiko Araújo nem

acompanhou a equipe, e
no banco de reservas apenas
três jogadores de linha
disponíveis para o jogo, cujos
minutos iniciais deram bem a
idéia de como seria o duelo da
noite de segunda-feira.
Duas equipes
desinteressadas com o
resultado da partida, jogo fraco
tecnicamente e com
pouquíssimas chances de gol.
Com a grama molhada,
por conta da leve garoa que
caiu durante boa parte da noite,
a bola exigiu mais dos atletas, e

COPA AMEAÇADA

Mixtão entra em ação
contra o Operário-VG
O.E c/ Redação

A

primeira fase da Copa
FMF, chegou ao fim
pelo menos dentro de
campo. Agora, começa uma
nova etapa: no tribunal.
O Mixto entrou com
uma representação contra
junto à procuradoria do
Tribunal de Justiça Desportiva
(TJD-MT), contra o Cuiabá.
O Alvinegro afirma na
denúncia, que o Dourado
escalou de forma irregular o
jogador Sávio Gabriel, e pede

ao clube Auriverde a perda de
30 pontos, o que deixaria o
Cuiabá fora da disputa da
Copinha.
A denúncia, alega que o
jogador teria sido expulso na
partida entre Cuiabá e Poconé,
pela primeira fase do
Campeonato Mato-grossense
Sub-19, mas que não tenha
cumprido a suspensão. Como
consta no processo nº54/2018,
após ser expulso, o atleta foi
julgado pela 1ª Comissão
Foto: Luiz Rodrigues

Disciplinar Desportiva
do TJD-MT, que determinou
que Sávio deveria cumprir dois
jogos de suspensão.
O jogador Sávio foi
julgado após o término do
competição, o que fica
determinado que o atleta deve
cumprir a suspensão em uma
outra competição oficial.
A estréia do Cuiabá na
Copa FMF 2018, foi contra o
Dom Bosco, no dia 26 de
setembro, e jogador estava
relacionado para a partida.
Após o recebimento, a
procuradoria deve analisar e
decidir se acata ou arquiva a
denúncia.
Se for acatada, o
processo se encaminha para o
TJD-MT, que vai montar uma
comissão, decidir o relator e
marcar o julgamento, para dar
o parecer se o Cuiabá deve ou
não perder os pontos.
Por conta do processo, a
fase de semifinal da Copa FMF
pode ficar paralisada até o
julgamento deste caso.

Jogo morno na Arena, vencendo o menos ruim em campo

não foi atendida. Show
de horror, canelada, furada e
muitos passes errados.
A melhor e única
chance de gol foi convertida
pelo Operário-VG. Aos 25
minutos, após bate rebate na
entrada da área a bola sobrou
para Eltinho, que virou e bateu
no alto, sem chances para
Farinha.
No segundo tempo as
coisas não melhoraram, o
Operário com controle do jogo

apenas administrava a
partida. O Araguaia entregue,
sem peças de reposição e com
um time sem criatividade
pouco ameaçou.
A jogada mais perigosa
do segundo tempo veio aos 30
minutos. Vinicius levou na
linha de fundo e cruzou da
esquerda, o atacante Luis
Fernando entrou por trás da
zaga e cabeceou no contrapé do
goleiro do Galo da Serra. Final
de jogo Operário-VG 2 a 0.

Alvinegro quer que Dourado perca 30 pontos por falha escalação
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By Rosane Michels

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de movimento e
mudanças positivas relacionadas às suas
finanças. O período pode envolver a
chegada de um novo projeto que envolva o
aumento de sua renda.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de movimento
positivo e mudanças nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período é
ótimo para firmar parcerias e/ou
sociedades comerciais.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
seu signo, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de mudanças
positivas em sua vida como um todo. Um
novo projeto de vida pode começar a ser
desenhado e pode estar totalmente voltado
para a melhora da vida material.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início
de um período de
movimento e mudanças positivas em sua
rotina, especialmente a de trabalho. O
período pode envolver a chegada de um
novo projeto.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de interiorização e mudanças
em seu mundo emocional. É um bom
momento para deixar para trás, situações e
pessoas que já não fazem sentido em sua
vida.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova
em Escorpião, chega em
ótimo aspecto com Netuno
e Plutão, marcando o início
de um período de mudanças e grande
movimento na vida social e aproximação
de pessoas interessantes para a sua vida.
Um romance pode começar a qualquer
momento.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de movimento e mudanças em
projetos que envolvem uma equipe de
trabalho que você faz parte ou gerencia. O
momento é ótimo para fazer novos
contatos comerciais.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início
de um período de
interiorização e necessidade de estar
mais perto dos seus. A vida doméstica e
familiar ganha força e sua casa passa a ser
o melhor lugar do mundo para descansar.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de movimento e
mudanças em projetos profissionais e
planos de negócios. O período pode
envolver uma promoção ou um novo
projeto de carreira.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início
de um período de movimento e
mudanças que envolvem amigos e a
vida social. O período pode indicar uma
viagem rápida e transformadora, assim
como o retorno aos estudos.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e
Plutão, marcando o início de
um período de movimento e
mudanças que podem envolver um projeto
de viagem ou publicação. O momento é
ótimo para contato com pessoas e
empresas estrangeiras.
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Um brinde especial ao aniversariante Allan
Tavares que marcou mais um golaço no placar
da vida. Um ano pleno de felicidades, saúde e
vitórias são os nossos votos.

Esotérico
A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em
Escorpião, chega em ótimo
aspecto com Netuno e Plutão,
marcando o início de um
período de acordos e
negociações relacionados a
uma sociedade ou parceria financeira. O
período é ótimo para pedido de empréstimos
e também para aprofundar relacionamentos.

SOCIAL

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

Forte abraço a nossa leitora assídua Adriana Maciel
Mendes Merotti, que todas as manhãs acompanha nosso
trabalho juntamente com a equipe Da Roça. Muito bom
ter pessoas dinâmicas como você lendo nosso matutino.
Agradecemos a preferência.

Felicitações a professora Jocineide Macedo
Karim que comemorou data nova. Que Deus
lhe conceda muitos anos de vida com paz,
alegria, sorte e saúde!

Votos de breve recuperação ao amigo de longas datas Ricardo
Vanini, que esteve internado uns dias e agora em casa dando
prosseguimento ao tratamento. Com Deus no comando tudo
fica bem. Melhoras amigo.

