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TURMA 1988
Na campanha Dia “D 98,” a doação de sangue no HR de Cáceres, o Faça mais 98 com pequenos reparos em uma instituição filantrópica e o Turma Solidária

Bombeiros festejam 20 anos
com ações sociais em Cáceres
Foto: José Eduardo Torres

No ano em que comemoram 20 anos de carreira profissional,
militares e ex-militares do Curso de Formação de Soldados do Corpo de
Bombeiros Militar de 1998, realizam durante os meses de abril, maio e
junho, diversos projetos sociais para celebrar duas décadas da formação de
198 Soldados da Instituição. Destaque para a Campanha Dia D 98 de
doação de sangue. Página 03

CONSTRIÇÃO ACESSÓRIA

Indultado pelo STF Henry
teria extinta pena de multa

Foto: Arquivo

Veteranos comemoram a data, integrados à comunidade

PANTANAL EM AQUARELA

Musico jornalista em Cáceres
grava canção raiz pantaneira
Foto: Divulgação

Paulista da cidade
de Álvares Machado, oeste
do estado de São Paulo,
jornalista editor do Correio
Cacerense, o advogado e
musico, Daniel Macedo,
(Lorde Dannyelvis) acaba
de postar no canal youtube,
a canção Pantanal em
Aquarela, cuja melodia
pantaneira veste uma letra
que retrata a história
milenar e as belezas da
fauna e flora do bioma.

Pedro Henry pagou apenas uma parcela da multa imposta

O ministro Luís Roberto Barroso, STF pediu informações para
saber se o ex-deputado federal por Mato Grosso, Pedro Henry, pagou o
valor estipulado em sua condenação no escândalo do mensalão. A defesa
do ex-deputado, advogado Luiz Derze, a cobrança da multa (R$ 930 mil) é
indevida, pois não há possibilidade do indulto ser revisto por motivo da
inadimplência. Página 05

VIOLÊNCIA EXTREMA

Covarde agride surdo
pra roubar uma sacola

Foto: PM/MT

Página 03
Compositor Lorde Dannyelvis postou sua musica no Youtube

PRÉDIO INTERDITADO

Depois de um ano reforma
da Câmara ainda é projeto
Foto: JCC

A pedido da prefeitura de Cáceres, a
AMM confeccionou o projeto para a reforma do
prédio da Câmara de Vereadores de Cáceres,
uma iniciativa do Prefeito Francis Maris. Devido
a problemas estruturais, o prédio do legislativo
foi interditado pelo corpo de bombeiros em Maio
de 2017. De lá pra cá a câmara vem realizando as
sessões em sede provisória na Rua Costa
Marques.

M.U.S bandido crocodilo, atacando deficientes

No ultimo final de semana em Mirassol D'Oeste, onde um ladrão
covarde agrediu o deficiente auditivo, JSM, para roubar-lhe objetos
pessoais. O gatuno covarde, de iniciais MUS, foi grampeado pelos
policiais da 1ª Companhia de Polícia Militar de Mirassol D'Oeste e autuado
na Del Pol por tentativa de roubo. Página 04
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Prédio da Câmara de Cáceres data-se do ano de 1865
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Mobilização na Tribo
FALTA D'ÁGUA
Nesta quarta-feira, 11, o sistema de
captação de água será interrompido entre
7h30 às 20h00, devido a melhorias que
serão realizadas. A Águas do Pantanal
reforça a necessidade dos moradores
armazenarem água nos reservatórios de
suas casas com pelo menos um dia de
antecedência e evitar o uso desnecessário.
Fica aqui a dica, se você não tem caixa ou
reservatório, segura as pontas, guarde água
pra lavar as vasilhas, fazer o rango, o moca
de responsa e vá tomar banho, depois da
novela.
CALDO MAGGI
O ministro Blairo Maggi não gostou nada
das insinuações de que ele estaria por trás
das ações que aproximariam o ex-vicegovernador do Estado, Carlos Fávaro e o
senador Wellington Fagundes. Segundo
BM, ele continua distante do processo
eleitoral em Mato Grosso, mas defende o
direito à participação de todos aqueles que
querem se candidatar a um cargo eletivo
em outubro. No caso de Carlos Fávaro, por
exemplo, ele corre o risco de nem ter o voto
do ministro, caso na disputa ao Senado
estejam nomes como Adilton Sachetti,
Nilson Leitão (PSDB) e Jaime Campos.
FORASTEIRO
O Tribunal de Contas do Estado realiza
uma auditoria em contratos firmados entre
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico e a Dória Eventos
Internacionais Ltda., de propriedade do exprefeito de São Paulo, João Dória Júnior. A
relatoria é conselheiro interino Moises
Maciel. No início de 2016, quando Dória
disputava as prévias para a prefeitura de
São Paulo, a gestão Pedro Taques pagou R$
498 mil à Dória Eventos Internacionais
como cota de participação de um evento em
Nova Iorque (EUA), o Lide Business
Meeting, que reuniu lideranças do mercado
financeiro nos Estados Unidos.
CARAVANA
O governador Pedro Taques rebateu as
críticas de que a Caravana da
Transformação tem cunho eleitoral.
Segundo ele, as críticas são feitas apenas
por membros da oposição ao seu Governo e
que o programa continuará a ser executado,
enquanto exercer seu mandato como
governador. Tai, se o governo não faz, é
omisso, se faz, é eleitoreiro, cabendo aqui
aquele adágio, enquanto os cães ladram, a
caravana passa. Aqui em Cáceres e região,
o evento foi imprescindível, de
transformação mesmo.
AMAEÇAS/ÓDIO
O Tribunal de Justiça vai julgar o prefeito
de Matupá, Valter Miotto, que ameaçou de
morte o vereador Elywd Pereira da Silva,
conhecido como Lacerda, em um
supermercado da cidade no dia 20 de
fevereiro de 2016. A briga ocorreu após um
desentendimento no estacionamento e
claro, que a bronca não vai dar cadeia, é
pena leve, simples ameaça, mas reflete
aquilo explícito no artigo da edição de
ontem pela jornalista Rosane Michelis, a
velha problemática do ódio, que pode levar
a conseqüências maiores, inclusive como
bumerangue aos que o praticam.

Menos de seis meses pra porca
torcer o rabo, como diziam os antigos, pra
ver quem tem mais garrafas pra vender, prá
cobra fumar, como diziam os veteranos da
FEB, enfim, pra saber quem teve mais cacife
nas eleições, claro, caso não haja segundo
turno, pois se o 1º turno acontece no dia 7 de
outubro, o segundo será em 28 do mesmo
mês, apenas 3 semanas pra correr atrás do
prejuízo.
Só pra relembrar e ilustrar a cuca
dos menos desavisados e mal assessorados,
sábado ultimo, 7 de abril, foi o último dia
para governadores, presidente da República
e prefeito deixarem o mandato, caso
queiram disputar a eleição para outro cargo,
ou seja, no legislativo; Ontem, 10 de abril,
fica vedado aumento salarial para servidores
públicos, até a posse dos eleitos, a não ser
que seja um reajuste para recompor perda de
poder aquisitivo no ano; No dia 9 de maio
será o último dias para o eleitor regularizar o
título e fazer atualizações no cadastro; No
dia18 de junho, a Justiça Eleitoral vai
divulgar o valor do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, novidade
instituída pela minirreforma eleitoral; No
dia 7 de julho: fica proibida a contratação ou
demissão sem justa causa de servidor
público; De 20 julho a 5 de agosto, abre-se o
prazo para convenções partidárias
escolherem as coligações e candidatos e no
dia 15 de agosto, será o último dia para os
partidos registrarem no TSE os candidatos.
Pra quem gosta de zoeira,
promessas, politicagens, no dia 16 de
agosto, inicia-se as ladainhas da propaganda
eleitoral no radio e na TV e no dia 7 de
outubro, a onça vai beber água, quem chegar
mais cedo, bebe ela limpa. Se o bagual não
tiver 50% mais um dos votos, vamos pra
prorrogação do jogo, no dia 28 de outubro,
liberada as negociatas politiqueiras, vendas
de apoios e os cambaus, este papo a gente

conhece de cor e salteado.
Pensando nisso, os caciques da
política tchapa & cruz e adjacentes, se
mobilizam, desde já atrás de coligações,
haja vista esta semana, os lideres de nove
partidos, (PDT, DEM, PSD, PTB, PP, PRB,
PHS, PCdoB, e PROS) bater aquele rango
(nesta época, haja bucho) e o cardápio foi a
construção de uma aliança para disputar o
governo do Estado, em outubro. Tudo pelo
poder, podia se ler no semblante deles,
pseudos altruístas, costurando a articulação,
segundo o ego deles, buscando construir, um
projeto de governo alternativo para Mato
Grosso.
Curioso, é que a maioria deles, já
ocupou ou ocupa cargos de prefeito,
vereador, deputado e pouco ou quase nada
fizeram em prol da comunidade, se

travestindo agora de estilingues contra a
vidraça do governo, alegando que o atual
modelo de gestão não atende e não irá
atender aos anseios sociais dos matogrossenses.
Não que a gente esteja aqui
defendendo o atual governo de Mato
Grosso, como imprensa, elogiamos quando
preciso e criticamos, se necessário, sem
cargos ou mandatos, representamos como
imprensa a coletividade, mas, só pra
concluir, quem fala demais dá bom dia à
cavalo e o povo anda de saco cheio de
propostas, promessas e papo furado.
O povo sabe que por trás do
conversê prá boi dormir, os políticos em sua
maioria, querem é se manter no poder em
defesa de seus interesses pessoais e
particulares.

Importância do Infectologista
A Sociedade Brasileira de
Infectologia (SBI) instituiu o dia 11 de abril
como a data de comemoração do Dia do
Infectologista.
A criação de uma data em
homenagem aos médicos da especialidade
atende decisão da Assembléia Geral da SBI
realizada em novembro de 2005 durante o
XIV Congresso Brasileiro de Infectologia,
referendada posteriormente na reunião do
Conselho Deliberativo da Sociedade
ocorrida em janeiro de 2006, em São Paulo.
Este dia foi escolhido por se tratar
da data de nascimento do Dr. Emílio Ribas,
renomado e ilustre médico atuante no campo
das doenças infecciosas, constituindo-se
assim, no país, um dos pioneiros da
Infectologia. Na atualidade, a Infectologia
ocupa enorme papel no contexto da
Medicina, cabendo aos seus especialistas,
ações individuais e coletivas que redundam
em benefícios palpáveis a grande parte da
comunidade na qual atuam. Torna-se então
alvissareira a oportunidade de, em dia
permanente a cada ano, ressaltar e valorizar
as atuações dos infectologistas.
O infectologista é o especialista no
processo de diagnóstico, tratamento e
acompanhamento das pessoas afetadas pelas
enfermidades de infecção. Vale citar que
hoje as doenças infecciosas são as grandes

responsáveis pela maioria das consultas
médicas e pelas visitas ao pronto-socorro.
Mas, por conta da carência desse
tipo de médico em algumas regiões do país,
e à ausência de conhecimento por parte da
população sobre a finalidade do
infectologista, a maioria dos pacientes é
atendida por profissionais de outros campos.
Por ser um médico habituado a lidar com
enfermidades situadas em diversos órgãos
do corpo, o infectologista também possui
uma visão geral do paciente. O que de certa
forma faz com que ele pratique o campo de
clínica geral.
A negligência sobre a área de
atuação do infectologista faz com que
geralmente a comunidade busque outras
especialidades da medicina quando são
afetados por alguma doença infecciosa. Ou
seja, se alguém suspeita que esteja com
pneumonia, normalmente procura um
pneumologista, ou com cistite, um
urologista, e assim segue.
Isso porque como as infecções
prejudicam certo órgão, o paciente, por
intuição, procura o médico responsável por
essa parte do corpo. Mas, o que acontece é
que mesmo que estes profissionais sejam
capacitados a solucionar o caso, o
especialista buscado é o responsável pelo
órgão acometido.
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Dessa forma, não é raro que os
quadros que chegam ao médico
infectologista são indicados por outros
especialistas. Nessas situações há atraso de
diagnóstico ou os pacientes só aparecem
apenas quando surgem complicações mais
sérias.
Na consulta, normalmente o
especialista faz um repasse do histórico
clínico da pessoa. Ele ainda analisa
radiografias e exames laboratoriais. Em
alguns casos o médico pode fazer um exame
físico para auxiliar na definição da causa da
doença. O especialista pode ainda pedir
exames adicionais para a detecção dos
anticorpos com capacidade para apontar o
tipo de infecção do paciente.
Os tratamentos compreendem uso
de medicamentos para interromper o
processo de infecção e evitar seu retorno. Os
mesmos podem ser ministrados via oral ou
pela veia. Vale ressaltar que o infectologista
pode também indicar uma série de
vacinações, uma das estratégias mais
eficientes para atuar na prevenção de
enfermidades infecciosas.
O ideal é procurar o médico
infectologista logo que você desconfiar que
esteja com alguma doença.

Rosane Michels - Editora
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SANGUE BOM

Festa alusiva aos 20 anos da turma na corporação (os que ainda estão na ativa) será dividida com comunidade carente e doação de sangue ao Regional de Cáceres

Turma de 1998 dos bombeiros vai
comemorar data com ações sociais
Assessoria c/ Redação
Foto: José Eduardo Torres

N

o ano em que comemoram 20
anos de carreira profissional,
militares e ex-militares do
Curso de Formação de Soldados do
Corpo de Bombeiros Militar de 1998
(CFSD BM), realizam durante os meses
de abril, maio e junho, diversos projetos
sociais para celebrar duas décadas da
formação de 198 Soldados da
Instituição.
Dentre as atividades sociais
realizadas estão: a campanha Dia “D 98”
da doação de sangue junto a Unidade de
Coleta e Transfusão no Hospital
Regional de Cáceres nos dias 16 a 20 de
abril, sendo o dia 20 “Dia D” para
doação de sangue dos militares da 2ª
Companhia Independente de Bombeiros
Militar. No ato da doação o doador
poderá mencionar o nome da campanha.
Também será realizado o
projeto “Faça mais 98”, que terá adoção
de uma instituição filantrópica para
pequenos reparos e que será realizado
nos dias 19 e 20 de maio. Além da
campanha, chamada “Turma Solidária”.
O projeto tem o objetivo de realizar a
arrecadação e entrega de alimentos a
instituição filantrópica no mês de Junho.
Por fim, será realizado, o
desfile cívico militar, com a inclusão de

Oficiais da Corporação.
Geralmente, nesses casos de
comemoração de aniversário de turma,
os militares fariam apenas uma festa.
No entanto, a turma de
Bombeiros de 1998 pensou em fazer
diferente. Irão comemorar os 20 anos de
carreira profissional com diversas ações
sociais, voltadas especialmente a ajudar

CÂMARA DE CÁCERES

AMM elabora o projeto para a
reforma de prédio do legislativo
Assessoria

A

Corporação atuante está sempre alerta aos problemas da comunidade
pelotão específico da turma de inclusão
de 1998, com participação de civis do
curso de formação. Para encerrar as
comemorações, os militares realizarão o
Baile de confraternização alusivo aos 20
anos de carreira.
Dos 198 soldados que

formaram apenas 15 não estão mais na
instituição por diversos motivos. Quatro
militares faleceram, outros se tornaram
dentistas, advogados e policiais civis.
Além disso, alguns dos formandos
conseguiram graduações e outros
conseguiram seguir a carreira de

AQUARELA SONORA

Jornalista musico grava canção
estampando belezas do Pantanal
Da Redação

P

aulista da cidade de Álvares
Machado, oeste do estado de São
Paulo, jornalista editor do
Correio Cacerense, (40 anos de
imprensa), advogado e musico, Daniel
Macedo, (nome artístico Lorde
Dannyelvis) acaba de postar no canal
youtube, a musica Pantanal em
Aquarela, gravada em estúdio de SP,
cuja melodia pantaneira veste uma letra
que retrata dentre outras, as belezas da
fauna e flora deste bioma.
Autor de dezenas de
composições, Dannyelvis se diz um
paulistaneiro e mesmo sem comer
cabeça de pacu, criou o Frevo da Copa
em Cuiabá em 2014, Estrela fronteiriça

outras pessoas.
Assim, os militares da turma de
1998 em Cáceres participarão das ações
na cidade entre os meses de abril a julho
deste ano estarão promovendo diversas
ações sociais como, campanha de
doação de sangue, arrecadação de
alimentos para instituições
filantrópicas.

(dedicada a Cáceres), Conhecendo Mato
Grosso, viajando num rasqueado nossas
regiões, Avante Cacerense, (para a Fera
da Fronteira) e Rota do Paraíso, para os
240 anos de Cáceres.
Conforme Dannyelvis, são
mais de 60 musicas compostas, desde
inicio dos anos 80, quando participava
de festivais de MPB em Sampa,
interagiu nos palcos com Elis Regina e
Moraes Moreira, depois uma pausa, a
faculdade de direito, o casamento,
família e no ano 2.000 voltou a trilhar o
caminho da musica conciliando com a
volta ao jornalismo, depois de renunciar
a advocacia por motivos de foro íntimo.
Neste mês, Dannyelvis deve
Foto: Divulgação

postar no youtube, um valseado
religioso: Abominável Mundo Novo,
tipo protesto light, contra as mazelas do
modernismo.
No Rota do Paraíso, o jornalista
compositor - musico, tinha preparado a
canção pantaneira especialmente para o
concurso Melhor Canção, evento
alusivo aos 240 anos da Princesinha do
Rio Paraguai.
Devido a suspensão do mesmo
sem explicações por parte de seus
organizadores, Lorde Dannyelvis pensa
produzir um CD-DVD, como presente a
cidade aniversariante e estuda uma
produção em parceria para o
lançamento.
O compositor diz nunca se
esquecer de uma frase da amiga Baby
Consuelo (atual Baby do Brasil) dos
Novos Baianos, em 1970 no Imirim,
onde o grupo morava e ele iniciava a
carreira: “seja diferente, é o passo pra ser
o melhor sempre,” e agradece seu
incentivador atual, o Dr. em musica
Erizane Nunes Motta.
Para acessar as musicas de
Dannyelvis na internet, basta acessar:
Lorde Dannyelvis no Youtube.

AMM, Associação dos
Municípios Mato-grossenses, a
pedido da prefeitura de Cáceres
confeccionou o projeto para a reforma
do prédio da Câmara de Vereadores de
Cáceres. A iniciativa de buscar esse
auxílio foi do Prefeito Francis Maris, "O
legislativo de Cáceres precisa voltar a
sua casa, nossa iniciativa de procurar a
AMM foi justamente para ajudar nesse
processo. A prefeitura vê na câmara uma
parceira na gestão de cidade, por isso
queremos que eles tenham um espaço
adequado para realizar o trabalho,”
explicou o Prefeito.
Devido a problemas
estruturais, o prédio da Câmara de
Vereadores foi interditado pelo corpo de
bombeiros em Maio de 2017. De lá pra
cá a câmara vem realizando as sessões
em uma sede provisória na rua costa
marques, próximo a praça da feira. O
projeto era a etapa mais complicada para
a reforma. já que dependia também da
Secretaria de Cultura e do IPHAN,
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
"Os vereadores assumiram
como compromisso a recuperação da

câmara, mesmo antes de mudarmos de
prédio. Com as liberações do corpo de
bombeiros, ainda tínhamos a
dificuldade financeira para a
contratação do engenheiro, para montar
o projeto de acordo com as necessidades
do prédio histórico. Com essa parceira
com a Prefeitura, conseguimos o projeto
pela AMM vamos ter uma economia de
recursos, que posteriormente podem ser
investidos em outras áreas," concluiu o
presidente da Câmara, Domingos de
Oliveira.
A expectativa é de que essa
parceria entre Executivo e Legislativo
acelere a execução da obra, prevista
ainda para esse ano. "Esperamos que no
segundo semestre já possamos ter o
prédio reformado, pronto para receber
as sessões", continuou o vereador
Domingos de Oliveira.
“Nós tivemos muita sorte que o
IPHAN aprovou rapidamente o projeto.
Agora basta a câmara fazer a licitação e
dar seqüência na reforma, para que os
nossos vereadores voltem a ter um
espaço adequado para receber a
população”. Finalizou o Prefeito Francis
Maris.
Foto: JCC

Original prédio da câmara municipal foi interditado em 2017

Daniel Macedo, o Lorde Dannyelvis, um Paulistaneiro
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PACOTE DE OBRAS

Reformas dos PSF's e do Centro de Saúde e restauração de pontes, estradas e vias públicas do município, integram a agenda de trabalho da gestão Ronaldo Floreano

Prefeitura atua com várias frentes
de trabalho em S.J Quatro Marcos

Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Ronaldo Floreano
anunciou para os próximos dias o
início da obra de revitalização e
reconstrução da praça
bandeirantes, que um antigo
sonho dos moradores quatromarquenses. E a partir do
próximo mês, começa o
"Restaurante Popular com a
distribuição de marmitas às

famílias que necessitam e estão
cadastradas em programas
sociais do município. Conforme o
prefeito Floreano, o Projeto é um
compromisso de campanha e será
iniciado em parceria com a
associação de moradores do
bairro Bela Vista, que vai ceder o
espaço para a produção da
alimentação.

COVARDIA EXTREMA

Ladrão agride deciente
tenta roubar uma sacola

Da Redação

Atuação de Floreano em 4 Marcos abrange vários segmentos

A

Prefeitura de São José
dos Quatro Marcos está
atuando diariamente com
várias frentes de trabalho em
diferentes pontos do município,
com ações desenvolvidas,
principalmente através da
Secretaria de Obras e mesmo com
o período intenso de chuvas, o
governo municipal atua com
quatro frentes de trabalho, para
atender a demanda, conforme
informou o prefeito Ronaldo
Floreano dos Santos.
O gestor informou que
várias pontes que estavam há
alguns anos danificadas e outras
destruídas foram construídas nas
comunidades Barra Clara, Chico
Mendes, Bandeirantes e Caeté.
"Temos outras pontes a serem
feitas também na comunidade de

Caeté, Figueirinha; mas está
dentro do planejamento e serão
feitas", afirmou ao destacar que
três equipes de apoio, são
mantidas diariamente em pontos
danificados pelas chuvas e que
estão com problema de
trafegabilidade.
Floreano disse ainda que a
equipe da Secretaria de Obras
promoveu a manutenção da frota
do município. "Assim que iniciar
a estiagem vamos colocar todo o
maquinário para recuperar e
manter conservadas as ruas e
estradas, para que o trânsito posso
fluir de acordo com que a
população espera", disse.
O gestor destacou a
realização de obras e reformas
dos Postos de saúde da Familia
dos bairros Jardim Bela Vista,

Zefereino I e II, reforma das
quatro unidades do Jardim
Popular e do Centro de Saúde
Municipal e que propiciará nova
dimensão para atendimento de
pediatria, psicologia, psiquiatria,
vigilância sanitária e a farmácia
básica municipal.
Conforme o prefeito, até o
final deste mês concluída a
reforma do pavilhão central do
Hospital Municipal, que em
breve ofertará novas
acomodações. "Recuperamos a
pavimentação do trecho que dá
acesso ao hospital Municipal,
com tapa-buracos, camada de
massa asfáltica, construção de
guias de sarjetas, meio-fio e
vamos concluir a sinalização,
com tartarugas e a iluminação
pública da via", informou.

A

violência desregrada e
em escalada nos últimos
tempos, chega aos
estertores do absurdo e
intolerável e o exemplo, mau
exemplo por sinal da covardia dos
ladrões, aconteceu no ultimo final
de semana em Mirassol D'Oeste,
na região de Cáceres o0nde um
desqualificado agrediu o
deficiente auditivo, JSM, 42, para
roubar-lhe objetos pessoais.
A vitima estava na tarde
de sábado último próximo à
estação rodoviária daquela
cidade, caminhando pela Rua
Mariano Rodrigues Paiva na área

central, quando foi atacada pelo
larápio a socos, tentando roubarlhe uma sacola onde estavam seus
pertences. Com a ajuda de
populares, o deficiente conseguiu
se libertar do ladrão, que foi preso
logo depois coma chegada da
pólicia.
O gatuno covarde, de
iniciais MUS, foi grampeado
pelos policiais da 1ª Companhia
de Polícia Militar de Mirassol
D'Oeste e autuado na Del Pol por
tentativa de roubo e com ajuda de
testemunhas o deficiente vitima
conseguiu relatar com gestos o
que havia ocorrido.
Foto: PM/MT

DESTAQUES 2017

Melhores do Ano são homenageados
no Rotary Club de Pontes e Lacerda
Assessoria

O

d a A m i z a d e , a s e m p r e s a s , atividade no ano de 2017,
p r o f i s s i o n a i s l i b e r a i s e segundo a indicação popular.
Tradicional e com um alto
personalidades que mais se
destacaram em seus ramos de índice de credibilidade entre a
Foto: Divulgação
classe empresarial, o prêmio
Melhores do Ano, do Rotary Club
chega á sua 17ª edição. Diversos
segmentos do comércio,
profissionais e personalidades
foram agraciados com o troféu.
We l l i n g t o n P i m e n t a ,
presidente do Rotary Club
parabenizou a todos os
empresários e profissionais, pelo
trabalho diário de movimentação
da economia, e de destaque
mesmo em um momento difícil
para o país, que enfrenta a maior
crise econômica de sua história.
Pimenta também
agradeceu os companheiros de
R o t a r y, a p o p u l a ç ã o q u e
respondeu aos questionários e a
todos que mais uma vez
contribuíram com o prêmio
Melhores do Ano, do Rotary Club chega á 17ª edição
Melhores do Ano.

Rotary Club de Pontes e
Lacerda reconheceu na
última sexta-feira (6),
durante evento realizado na Casa
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PENA DE MULTA

O ministério Público Federal já se manifestou nos autos de um agravo informando em tom de crítica que Pedro Hery pretende desvirtuar o instituto do indulto

STF questiona débito de
indultado Pedro Henry
G.D c/ Redação

Foto: Arquivo

Barroso concedeu em 2016
indulto a Pedro Henry e declarou
extinta a punibilidade do
sentenciado. Ocorre que o indulto
não suspendeu a necessidade do
pagamento da multa.
Ciente da necessidade de
pagar, Henry vem recorrendo ao
Supremo para tentar reverter o
processo. O ministério Público
Federal já se manifestou nos
autos de um agravo informando
em tom de crítica que Pedro Hery
pretende desvirtuar o instituto do
indulto.
A determinação da
diligência para saber se o exdeputado federal pagou a multa
servirá como informação base
para a decisão de Roberto
Barroso.

O ministro decidirá se o
pagamento é ou não necessário.
A defesa de Pedro Henry,
Patrocinada pelo advogado Luiz
Derze, afirmou que ex-político
pagou apenas a primeira parcela
do combinado.Segundo o jurista,
a cobrança da multa é indevida.
Não há possibilidade do indulto
ser revisto por motivo da
inadimplência.
O requerimento de
Barroso por informações foi
publicado nesta segunda-feira
(09). N.R: SMJ como o acessório
acompanha o principal, a
constrição pecuniária, como
parte integrante da sentença
indultada, automaticamente
perde sua função, sendo
declarada extinta.

EXÉRCITO/IMPRENSA
Indulto teria livrado Pedro Henry de constrições penais

O

ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF),
pediu informações para saber se o
ex-deputado federal por Mato
Grosso, Pedro Henry, pagou o
valor estipulado em sua
condenação no escândalo do

mensalão. A defesa do ex-político
informou à reportagem que
apenas uma primeira parcela foi
paga.
Henry acabou condenado
em dezembro de 2012 pelos
delitos de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro à pena de 7

anos e 2 meses de reclusão. Uma
multa de cerca de R$ 930 mil foi
estipulada. Ele foi acusado de ter
recebido dinheiro em troca de
apoio no Congresso Nacional ao
Governo do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).
O próprio Roberto

Gilmar Mendes reforça que
Supremo não aceita pressões
G.D c/ Redação

Foto: Arquivo

FIGURA CARIMBADA

Policia prende autor de vários
furtos e recupera a rés furtiva
SESP-MT c/ Redação

A

utor de vários furtos foi
preso em Curvelândia o
suspeito de iniciais D. H.
M. P., 18, às 14h00 da última
segunda-feira (9). Com ele,
policiais militares apreenderam
28 peças de roupas entre
camisetas, calças e bermudas
jeans e duas mochilas. Vários
materiais também foram
recuperados. Pesam sobre o
suspeito, sete boletins de
ocorrências.
A Polícia Militar estava
no encalço do jovem pelas ruas e
bairros da cidade depois de ouvir
relatos das vítimas e os registros
de ocorrências que apontavam o
provável nome do suspeito.
Ele foi localizado no
quintal de uma residência,
próximo a um campo de futebol,
na Rua Cuiabá e assumiu a
autoria dos furtos praticados
conforme os Boletins de
Ocorrências de números
2018.112631, 2018.114114,
2018.114059, 2018.114164,
2018.114294, 2018.113187 e
2018.112828.
Sobre os materiais
furtados, o suspeito disse que
tinha vários objetos em sua casa,
onde com a autorização da
proprietária, efetuou a busca e
recolhimento dos mesmos. Entre

os produtos recuperados estão
dois celulares J-7, uma chave de
veículo Toyota, uma bermuda
jeans, uma camisa Fido Dido
azul, um óculos de sol, um
canivete inox, duas correntes
douradas, sendo uma com
pingente, dois anéis dourados,
uma carteira de couro, um cartão
de crédito, duas chaves de fenda,
uma bota Terra de Peão e R$
173,10.
Foram apreendidos 15
camisas e camisetas, seis
bermudas jeans, seis calças jeans
e duas mochilas pretas. O
suspeito foi levado para o Núcleo

da Polícia Militar de Curvelândia
para o registro de mais um
Boletim de Ocorrência.
Os furtos praticados pelo
suspeito, conforme os Boletins de
Ocorrências, foram em
residências particulares, quando
não havia ninguém em casa. Em
um dos casos, a vítima viu D. H.
M. P. pulando o muro após o
furto. De outra vítima o suspeito
levou R$ 59,00 em moedas de
coleção da série Olimpíadas.
Os demais furtos referemse a dinheiro, chave de
caminhonete, celular, ou seja,
conforme produtos recuperados.
Foto: PM/MT

Parte dos produtos roubados foi apreendida pela PM

Para Ministro Gilmar Mendes, justiça criminal é muito falha

O

ministro do STF Gilmar
Mendes criticou as
manifestações de
membros das Forças Armadas
contra o Supremo. Ele afirma que
não se pode tentar pressionar a
Suprema Corte do País. “Temos
que dizer em alto e bom som que
não é permitido nenhum tipo de
pressão por parte da imprensa e
muito menos das Forças Armadas
contra o Supremo Tribunal
Federal”, diz Gilmar.
Conforme ele, toda essa
confusão no Brasil agora se
adensa com essas manifestações,
inclusive, dos generais, do
comandante do Exército Villas
Bôas e também de vários generais
de reserva, o que é extremamente
preocupante e digno de todo o
repúdio.
Em sua fala,
Gilmar cita nominalmente o
general Eduardo Villas Bôas, que
questionou em sua conta no
Twitter "quem realmente está
pensando no bem do País e das
gerações futuras e quem está
preocupado apenas com

interesses pessoais?".
A manifestação de Villas
Bôas foi feita na véspera do
Supremo votar o habeas corpus
que poderia impedir a prisão do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva após a análise de todos os
recursos apresentados pela defesa
do petista."Asseguro à Nação que
o Exército Brasileiro julga
compartilhar o anseio de todos os
cidadãos de bem de repúdio à
impunidade e de respeito à
Constituição, à paz social e à
Democracia, bem como se
mantém atento às suas missões
institucionais", diz o general em
outra postagem.
Ao comentar o parecer a
respeito das prisões após o
julgamento em segunda
instância, Gilmar avalia ser
"preciso que a população entenda
que Justiça criminal no Brasil é
muito falha". "O STJ [tribunal de
terceira instância] tem várias
vezes feito as revisões das
decisões de segundo grau. Isso é
importante", destaca Gilmar.
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NOVELA POLÍTICA

No documento falsificado consta nas últimas duas folhas 23 assinaturas, conquanto nas duas primeiras há só 13 rubricas e as existentes nas 2 folhas são divergentes

Senador nega ter assinado
ata e mandato corre risco
F.M c/ Redação

Foto: Arquivo

Medeiros diz que foi rolo da oposição e nega ter assinado ata

O

senador José Medeiros
(Podemos) afirmou que não
assinou a ata que definiu a
candidatura da coligação “Mato Grosso
Melhor Para Você”, que tinha como
titular ao Senado o atual governador
Pedro Taques (PSDB). O processo, que
tramita em sigilo no Tribunal Regional
Eleitoral, pode resultar não só na
cassação do mandato de Medeiros,
como também na inelegibilidade do
atual governador.
Segundo o senador, ele não
tinha sequer que assinar o documento.
“Não assinei ata nenhuma. Quem fez foi
o amigo do Fiúza. Isso é rolo deles lá. Eu
não tinha que assinar. Quem assina são
os dirigentes partidários. Não fui

chamado a assinar e nem sabia como se
procedia. Mandei a documentação para
Cuiabá. É o que sei disso”, se defendeu
Medeiros.
O senador contou que não
participou sequer da construção da ata.
Ele também explicou que era candidato
a deputado a federal, e com a desistência
de Zeca Viana, assumiu o posto de
suplente de Taques.
“Na verdade eu não tenho nada
a ver com aquilo. Eu não assinei e não
participei de ata. Quem fez aquilo lá foi a
chapa majoritária. Eu era candidato a
deputado federal, o Zeca Viana saiu e fui
convidado a substituí-lo. Depois que
começou a aparecer essa coisa toda”,
contou.

O processo foi enviado no final
de março ao Ministério Público Eleitoral
para ter “ciência de todo o processado,
bem como para que, querendo,
manifeste-se sobre o laudo pericial
juntado”. O despacho foi assinado pelo
juiz-membro do TRE, Ulisses
Rabaneda.
A ação conduzida por
Rabaneda relata uma possível fraude nas
assinaturas da ata que definiram a
candidatura da coligação “Mato Grosso
Melhor Para Você” que disputava uma
das vagas ao Senado. Durante o registro,
em julho de 2010, a ata original trazia o
então candidato Pedro Taques como
cabeça de chapa, seguido pelo atual
deputado estadual, Zeca Viana (PDT),
como 1º suplente, e o empresário de
Sinop, Paulo Fiúza, como 2º suplente.
Porém, em agosto de 2010, Zeca Viana
desistiu de figurar como 1º suplente na
chapa de Taques ao Senado para
concorrer a uma vaga na Assembléia
Legislativa de Mato Grosso. Com a
desistência, Paulo Fiúza seria
“promovido” para a 1ª suplência e o
então policial rodoviário federal, José
Medeiros, ficaria com a 2ª suplência.
No entanto, há a suspeita de
que a ata tenha sido fraudada,
“passando” Medeiros para frente de
Fiúza, em razão de suposta falsificação
das assinaturas dos membros da
coligação.
A chapa foi vencedora em
2010, porém, com a vitória de Pedro
Taques ao Governo de Mato Grosso em
2014, José Medeiros acabou assumindo
seu lugar no Senado Federal.

Caso seja constatada fraude na
ata, José Medeiros pode perder o
mandato. Paulo Fiúza, no entanto, não
será necessariamente conduzido ao
cargo de senador uma vez que o então
candidato ao Senado em 2010, Carlos
Abicalil, que ficou em 3º lugar no pleito,

também questiona o registro de
candidatura da coligação “Mato Grosso
Melhor Para Você” na Justiça Eleitoral.
Se comprovar a fraude, o petista pode
assumir e concluir o mandato que se
encerra em janeiro de 2019.

NOVO SECRETARIADO

Cantor assume a cultura na
reforma do governo Taques
M.N c/ Redação

O

governador Pedro Taques
(PSDB) assinou os atos que
serão publicados no Diário
Oficial de ontem, (10) referentes à
nomeação de novos secretários de
Estado. O professor do Instituto Federal
de Mato Grosso e cantor Gilberto
Canavarros Nasser assume a Secretaria
de Cultura.
Já na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Sedec),
o atual adjunto de Empreendedorismo e
Investimentos, Leopoldo Mendonça,
assume a titularidade da pasta. Na
Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar (Seaf), a economista Vanessa

Queirós, atual adjunta de Administração
Sistêmica, assume interinamente a
secretaria.
Na Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informação (MTI), o
diretor executivo Evaristo Georgio Fava
também toma posse interinamente como
diretor presidente. O governador
também oficializou o empresário do
trade turístico Jaime Okamura como
novo secretário adjunto de Turismo. A
gestora governamental Regiane
Berchiele volta a ser secretária adjunta
da Cultura.
Ela esteve presente na pasta
nos três primeiros anos de Governo.
Foto: Reprodução

Gilberto Canavarros Nasser é professor e cantor
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PRIMEIRA RODADA

Verdão busca se redimir dia 12 diante do Atlético capixaba na Copa Verde, sonha voltar à série B e o Dourado de Cuia ainda curte embalado o 8º titulo estadual

Luverdense e Cuiabá se enfrentam
no domingo pelo Brasileiro Série C
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

Estréia de ambos na série C será na Arena Pantanal dia 12

O

s dois representantes de
Mato Grosso da Série C,

do campeonato brasileiro, Cuiabá
e Luverdense, iniciam no

próximo domingo, a caminhada
em busca de um lugar na série B

CONTRATAÇÕES

Dom Bosco se reforça para
disputar Brasileiro Série D
S.N c/ Redação

R

epresentando Mato
Grosso no Grupo A10, ao
lado de Brasiliense (DF),
Iporá (GO) e Corumbaense (MS),
no Campeonato Brasileiro da
Série D, o Dom Bosco busca de
sete a oito novos atletas para
tentar conquistar o título de
campeão da temporada.

O diretor de futebol do
clube, Marco Antônio Arruda,
disse, que na lista entra um
goleiro, atacante, meia e laterais.
“Ainda não assinamos o
contrato, por isso não podemos
divulgar, mas a expectativa é que
até semana que vem tudo já esteja
regularizado”.
Foto: David Murba

Azulão deve contratar um goleiro, atacante, meia e laterais

Cáceres-MT, quarta-feira 11 de abril de 2018

O time deve continuar sob
o comando do técnico Elias Rosa,
mesmo com a eliminação do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
O Dom Bosco foi
eliminado da competição, pelo
campeão invicto Cuiabá, nas
quartas de final da competição.
No primeiro jogo houve empate
sem gols, e na volta o Dourado fez
1 a 0 sobre o Azulão da Colina.
“Foi um bom campeonato.
O time foi até onde deu.
Agora, estamos nos preparando
para uma nova competição”,
resumiu o diretor.
Nesta primeira fase da
série D, os times foram divididos
em 17 grupos com quatro clubes
cada. O Azulão estréia no dia 22,
contra o Brasiliense (DF), às
17h00, na Arena Pantanal, e no
dia 29, pega o Corumbaense
(MS) no estádio Arthur Marinho,
em Corumbá.
O horário ainda será
definido. A segunda fase da
competição terá 32 times.

em 2019.
O Verdão do Norte, que
por quatro anos figurou entre os
20 clubes da série B, busca
retornar à segunda divisão após a
queda na temporada passada.
Com uma acentuada
queda na receita, o clube aposta
em uma equipe modesta. “Antes
de pensar na série C, nós não
podemos esquecer que na quintafeira, dia 12, teremos um jogo
importantíssimo pela Copa
Verde, lá em Cariacica (ES), onde
vamos em busca da reversão do
placar adverso diante do Atlético.
Fizemos a mudança de
comando da equipe e acreditamos
na classificação” acredita o vicepresidente Jaime Binsfeld.
Mas Jaime não nega que o
objetivo é voltar a segunda
divisão do campeonato mais
importante do país. “É inegável
que nós vamos fazer de tudo para
voltara a série B.
Com a diminuição de
receita, a dificuldade só aumenta
a cada ano que você passar na
série C.
Quando você não tem

bilheteria e nem quadro social,
você precisa criar alternativas
para não ficar economicamente
inviável.
O que eu posso garantir é
que dentro das possibilidades nós
vamos fazer uma equipe
competitiva.
Com o grupo que aí está e
a chegada de pelo menos mais
quatro jogadores, acredito que
possamos fazer frente às demais
equipes da série C”, finalizou
Jaime.
Por outro lado, embalado
pela conquista do campeonato
estadual, o Cuiabá acredita que
finalmente chegou a hora do
acesso.
A equipe da capital fez
grandes investimentos, trouxe um
treinador experiente e desponta
como uma das favoritas a vaga na
série B.
O Dourado disputa a série
C, desde 2012 e vai para a 7ª
participação seguida. Cuiabá e
Luverdense se enfrentam no
domingo, às 18h00, na Arena
Pantanal, pela primeira rodada do
campeonato brasileiro da série C.
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Reflexion
“Há momentos na vida em que se deveria calar e deixar que o silêncio falasse ao
coração, pois há emoções que as palavras não sabem traduzir!” Jacques Prévert
Editor interino

***********************
Curtindo um deserved rest e aproveitando
para deixar em ordem sua preciosa saúde, a
nossa chefinha Rosane Michelis, titular deste
espaço, devendo aterrisar hoje aqui na
redação, quando receberá as boas vindas da
equipe, que já está roendo de saudades.

By Rosane Michels

Esotérico
Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente seus projetos
profissionais e planos de
negócios indicando um
período de mudanças e situações
inesperadas na carreira. Você deve manter a
calma e o discernimento e não permitir que a
raiva venha à tona.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente sua vida
doméstica e os
relacionamentos em família. O momento
pode envolver uma forte necessidade de
mudança, que pode ser de residência,
cidade ou mesmo de país.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente seu mundo
mental e pode trazer à tona
sentimentos de insatisfação e necessidade
de fazer mudanças em sua filosofia de
vida e rotina espiritual. Procure manter a
calma e planeje antes qualquer mudança.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e ainda
sob forte tensão de Urano,
movimentam intensamente
seu mundo mental e traz à tona
uma forte necessidade de
especialização e de novos conhecimentos.
Você pode estar mais fechado e deprimido,
mais voltado para a forma que deve fazer
algumas mudanças em sua vida.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente alguns
sentimentos e você sente
forte necessidade de aprofundar-se em
seu mundo emocional. Você se apercebe
que algumas situações e pessoas devem
ser deixadas definitivamente para trás.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente sua vida
material e financeira, trazendo à tona a
necessidade de transformar sua maneira de
ganhar dinheiro. Um forte cansaço pode
acometer você e todas as suas atividades
remuneradas ser colocadas em cheque.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente seus
relacionamentos, pessoais e profissionais,
trazendo à tona problemas mais sérios
junto da necessidade de solução. Procure
manter a calma diante de imprevistos e
surpresas desagradáveis.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em seu signo e ainda
sob forte tensão de Urano,
movimentam intensamente
suas emoções e coloca em
cheque algumas escolhas, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
uma forte necessidade de agir na direção
de mudanças efetivas, mas, também, um
forte impedimento.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente sua rotina,
especialmente a de trabalho,
trazendo insatisfação e forte necessidade
de mudanças. Reflita e faça mudanças
calculadas. Não se deixe levar pela raiva
ou ansiedade.

Saturno, Marte e Plutão unidos
em Capricórnio e ainda sob
forte tensão de Urano,
movimentam intensamente
seu mundo emocional, que
passa por um momento de
aprofundamento e desequilíbrio. Procure
respeitar seus sentimentos e dar importância
a tudo o que traz maior equilíbrio e contato
consigo mesmo.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente suas emoções
trazendo insatisfação e
necessidade de amar e ser amado. O
momento pode envolver uma forte e séria
reflexão sobre o amor. Suas necessidades
emocionais vêm à tona.

Saturno, Marte e Plutão
unidos em Capricórnio e
ainda sob forte tensão de
Urano, movimentam
intensamente uma equipe
de trabalho, que pode começar a
apresentar problemas. Um forte cansaço
pode abatê-lo e decidir por fazer
mudanças radicais na maneira que
gerencia seus projetos em equipe.

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

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

Sempre graciosa e transpirando felicidades, a pretty
blonde Maria Izabel Fernandes, (Mabel) prestimosa
funcionária municipal atendendo com simpatia impar, na
Junta de Serviço Militar ali no prédio da Sicmatur.

Ilustrando nossa coluna hoje o jovem Taliki
Cristian, que coleciona mais um outono em
sua feliz existência, recebendo os parabéns
dos familiares, amigos e do High-Society
pelo Neher.

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

Beleza, charme e elegância, traduzem o perfil da Ariana Josane
Cunha que estréia nova idade neste 11 de abril, abraçada pelos
familiares e recebendo in-special, os parabéns pela efeméride
outonal , que inúmeras outras se repitam neste alto astral.

Quem diz que jornaleiro só vende jornais e
revistas está redondamente enganado, exemplo
aqui em Cáceres, nosso amigo Daud, da
tradicional banca ali na Praça Major Carlos,
sempre antenado nas news of the day. Eclético
autodidata, Daud é sempre um agradável papo
aos habitués do espaço.
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