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LADOS OPOSTOS

Vereador tucano Pastorel o critica que HRC não aceita pacientes, não faz as cirurgias, sobrecarregando o sistema municipal de saúde e direção contesta

Situações do Regional geram
audiência Pública em Cáceres
Foto: Arquivo

Amanhã, 26, às 20 horas, acontece audiência pública na Câmara
Municipal de Cáceres para discutir e esclarecer a atual situação do Hospital
Regional. Após o governo propagar, em redes sociais, dos corredores
vazios do hospital, houve várias manifestações de reprovação de cidadãos
que sabem que o Hospital não está recebendo pacientes para cirurgias
eletivas. A SES informou que a nova direção da unidade rescindiu na o
contrato com a MMS Serviços de Saúde Ltda. que prestava serviços no
setor de oncologia. Página 03

TRANCA NELES

Dupla que arrastou carangos
em Cuia é presa na fronteira
Foto: PM-MT

Vereador Pastorello critica situação instável do HRC

EM CÁCERES

Unemat pode firmar parcerias
com Famato e Sindicato Rural
Foto: Assessoria

A Federação da
Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso abriu as portas
da entidade para uma
possível parceria de
trabalho com a Unemat,
campus de Cáceres. A
reitora Ana Maria Di Renzo
e um grupo de professores
foram recebidos na
segunda-feira (23), em
Cuiabá, pelo presidente da
Famato Normando Corral.
O encontro foi uma
iniciativa do Sindicato
Rural de Cáceres presidido
pelo produtor rural
Jeremias Pereira Leite.
Página 03

Parceria institucional visa união da ciência e da prática

FESTA SINDICAL

Os dois meliantes Francisco Matheus e João Luiz

Dois caranguejeiros (ladrões de carros) foram presos na fronteira
quando tentavam atravessar dois Chevrolet Ônix para a Bolívia e foram
flagrados por policiais do exército no destacamento de Palmarito e militares
do Gefron. Francisco Matheus da Silva, o “Xico” morador de várzea grande e
João Luiz Portillo Fernandes, de Pontes e Lacerda, ambos com várias
passagens pela Polícia, já estão guardados no xilindró. Página 04

SEMANA DA LEITURA

Cáceres sedia 2ª Feira do Livro
na Indústria do Conhecimento
Foto: Fiemt

Jantar comemora o dia
do servidor em Cáceres

Objetivo, facilitar exercício da fantasia e criatividade

Foto: Agencia F-8

Em comemoração ao Dia do Servidor
Público, o Sindicato dos Servidores Públicos
da prefeitura de Cáceres, vai realizar no
próximo sábado, dia 28, a partir das 20h, uma
festa de confraternização para os seus
associados. A Festa do Servidores é uma
iniciativa da diretoria liderada por Claudiney
Lima. Página 03

Rodas de leitura, contação de histórias e brincadeiras são apenas
algumas das atividades da 2ª Feira do Livro, que começou na segunda-feira
(23) na Indústria do Conhecimento de Cáceres. O evento, realizado pela
Fundação Terezinha Mendes segue até sexta-feira, na Indústria do
Conhecimento localizada ao lado da Prefeitura. Página 04

Sabadão dançante vai ser de arrocha no sindicato
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A dupla do Alicate
BALANÇO/CALOTE
Fiscalização da área de comércio exterior da
Secretaria da Receita Federal apreendeu, de
janeiro a setembro deste ano, R$ 1,7 bilhão em
mercadorias e veículos, em conseqüência de
tentativas de contrabando ou fraude. O valor
representa novo recorde histórico para o período
e é 15% maior que o total das apreensões
registrado entre janeiro e setembro do ano
passado (R$ 1,47 bilhão). As apreensões
ocorreram nas aduanas, portos, aeroportos e
unidades de fronteira terrestre, como a de
Cáceres com a Bolívia.
FARRA DO CALOTE
Não é preciso comprovar a quitação de créditos
tributários, contribuições federais e outras
imposições pecuniárias compulsórias para fazer
qualquer operação financeira no registro de
imóveis. A decisão, unânime, é do Plenário do
Conselho Nacional de Justiça, que analisou um
processo proposto pela União contra a
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, mas vale para todo o país.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Começou ontem, (24) e vai até amanhã, 26 a
XIV Semana de Ciência, Tecnologia e
Inovação, realizada pela Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) e pela
Universidade Estadual de Mato Grosso
(Unemat). O evento traz a Cuiabá os melhores
projetos das escolas estaduais, conhecimento
científico e o que há de mais moderno em
ciência e tecnologia. A décima quarta edição da
SNCTI tem como tema anual “A Matemática
está em tudo.” Entre os destaques do evento, a
palestra “Ciência em Show”, realizada pelos
cientistas que apresentam experiências nos
Programas da TV (SBT/Record), além do show
“E-Strings Live”, da Companhia Sinfônica.
AUMENTOS REAIS
Estava programado que as atividades nas
unidades prisionais do estado de Mato Grosso
voltariam ao normal ontem, (24), em Mato
Grosso, depois de uma reunião entre o Sindicato
dos Servidores Penitenciários do Estado de
Mato Grosso e a Casa Civil para falar sobre suas
reivindicações de reajuste salarial. Para o
secretário de justiça e direitos humanos do
estado, Fausto Freitas, a aprovação da PEC não
irá congelar o salário por dez anos, pois houve
uma diligência e esse tempo foi reduzido para
cinco anos, e será autorizado o pagamento de
reajuste e das progressões. Só ficarão impedidos
aumentos reais, segundo o secretário, se
esquecendo que os servidores assim como todo
trabalhador brasileiro, paga todos os dias os
aumentos reais do custo de vida pra sobreviver.
FATOS DE ÉPOCA
Numa reportagem de fôlego, a revista época traz
nova planilha apreendida pela Polícia Federal,
na sede da empresa JBS, em São Paulo,
supostamente comprovando a existência de uma
conta-corrente aberta especialmente para
abastecer políticos e partidos. Entre os 64 nomes
liderados presidente Michel Temer, aparecem o
senador mato-grossense Wellington Fagundes e
o ex-ministro da Agricultura e Pecuária, Neri
Geller, atual secretário de Políticas Agrícolas do
Ministério da Agricultura. A doação para
Fagundes e Neri, pela JBS, já havia sido
divulgada, tão logo houve a divulgação da
delação dos diretores da empresa. Todavia, a
planilha possui mais detalhes. Também foram
apontados como beneficiários de propina da
JBS o deputado federal Carlos Bezerra e o exgovernador Silval Barbosa.
VÍDEO/ACIDENTE
Um vídeo que circula na internet registrou o
momento em que uma carreta colidiu com um
Gol, no último dia 19, e vitimou o ex-vereador
de Cáceres e assessor parlamentar de Eduardo
Botelho, presidente da Assembléia Legislativa
de Mato Grosso, Célio Silva próximo ao
município de Poconé. No vídeo é possível ver
que em vários momentos a carreta tenta fazer a
ultrapassagem do veículo à frente. Já para o final
do vídeo, é possível ver o momento em que o
veículo colide com o VW Gol da Assembléia.

Que nos livre São Crispim, São
Crispiniano e São Frei Galvão, aquele
das cápsulas milagrosas, o trio parada
dura do céu que a família católica
comemora neste 25 de outubro segundo o
calendário canônico, porque
concomitantemente como dizia aquele
nosso colega do PT, nesta data também se
comemora o dia de dois profissionais
distintos, o sapateiro, que não é pastor
mas prega o dia inteiro e o dentista. O
sapateiro anda meio fora de moda, haja
vista que o desapego e os vintages da
vida levou a classe a semi-fase de
extinção.
O rico quando não dá o calçado
usado prum brexó beneficente, joga no
lixo que comprar um novo é mais
econômico e a maioria dos abastados não
rói as unhas porque dói, parece que nunca
jogou peteca, pois não abrem as mãos pra
nada. Já os pobres, bem estes vão no
brexó comprar o sapato usado do rico, se
tiver um pedaço de sola descolando, joga
superbonder no trem e fica tudo nos
conformes,
Dá até pra ir à missa com o
possante chiando nos pés, isso se não
pegar uma coceira braba com xulé de
brinde. A diferença entre o dentista do
tempo do onça e do sapateiro, é que o
dentista dava meio litro de cachaça como
anestesia para o cliente antes de usar o
alicate. Brincadeiras a parte, vamos ao
outro personagem deste dia, o dentista,
também conhecido como odontólogo, ou
seja, a pessoa que cursa a faculdade de
odontologia, uma ciência que estuda e
trata as doenças relacionadas ao aparelho
estomatognático, formado pela face,
cavidade bucal e pescoço.
Visto de soslaio pela maioria,
(tem dois tipos de paciente, o que tem
medo de dentista e o que mente), o
dentista clinico, é o responsável pela
prevenção, diagnóstico e tratamento de
várias doenças e desordens dos dentes e

gengivas.
A odontologia Estética atua na
modificação da cor e do formato dos
dentes, além de um correto encaixe do
maxilar, com o objetivo de harmonizar
todo o rosto e a protética atua na
reparação ou substituição de dentes,
através do uso de próteses completas,
pontes dentais, coroas e implante dentais.
Tem alguns covardes que podem associar
o pavor ao dentista ao símbolo da
profissão, um porrete com uma cobra,
mas a gente explica logo isso.
Este símbolo faz referência ao
caduceu de Esculápio da Mitologia
greco-romana. Caduceu significa bastão
ou cajado e Esculápio, o deus da
Medicina e da cura. Esculápio era filho
de Apolo, mas foi criado por um centauro
que vivia no campo e aprendeu tudo
sobre plantas medicinais, tornando-se
um curandeiro famoso na região. Reza a
lenda que, certo dia, na casa de um
homem atingido por um raio, uma

serpente adentrou no aposento onde
todos estavam e Esculápio a matou com
seu cajado. Logo depois, uma segunda
serpente apareceu trazendo ervas pela
boca.
Esculápio pegou as ervas e as
usou no paciente, já declarado morto, que
no mesmo instante ressuscitou. Desde
então, a cobra passou a ser seu animal de
estimação e passou a ajudá-lo nas curas.
Tá explicado porquê do porrete, também
conhecido como cajado e da cobra
enrolada nele, nada a ver com anestesia
local a base da cacetada, a ciência
evoluiu muito e sorrir ainda é uma boa
pra alma, né mesmo?
Algum problema? Passa lá no
consultório do doutor dentista, que ele
vai te deixar de boca aberta, e você vai
sair de lá, sorrindo de lembrar que tinha
medo de sorrir.
Aos abnegados profissionais
sapateiro e dentista, nossa saudação pela
efeméride.

Transgressão identidade e equilíbrio
A pichação, uma das expressões
mais visíveis da invisibilidade humana,
mais do que meros rabiscos, estabelece
uma relação de pertencimento com a
comunidade – mesmo que por meio de
agressão - e, ao mesmo tempo, de dar ao
autor um sentido de auto-identidade.
Naqueles garranchos incompreensíveis
para muitos, a arte mistura-se à
necessidade de dizer simplesmente “eu
existo, preste atenção em mim.” Note-se
que os pichadores não subiram nos
prédios para assaltar, mas apenas para
desenhar.
Esse grito de existência em
forma de letras é, portanto, a busca de
uma aceitação, mas usando a
transgressão. E, nisso, surge um foco de
tensão. Desconta-se a transgressão na
sociedade que exclui, enquanto, num
círculo vicioso, os garranchos mantém

os pichadores excluídos.
Quem não vê a pichação por esse
lado, não entende todo um mundo
subterrâneo que, do seu jeito, busca a
luz. Mas a pichação – mostra também o
seu lado mais polêmico – acaba por
impingir, na marra, sem direito à opção,
uma estética. Obriga-se o dono de um
muro ou da fachada de uma casa a aceitar
aquela expressão, como se tivesse de
ostentar a lembrança da marginalidade
alheia. Se muitos deles são movidos por
um direito ferido – o da expressão -, eles
ferem o direito dos outros de pintar suas
casas como bem entenderem.
Certa vez, assisti a uma série de
reportagens na televisão, na qual
pichadores são convidados a estilizar
suas letras e queimá-las em cerâmica,
para recuperar os muros do cemitério
São Paulo, na Vila Madalena. A
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autorização para as intervenções não os
afastou. Pelo contrário, até ficaram
satisfeitos em ver as letras ampliadas,
muito visíveis e coloridas, como parte de
uma grande instalação.
Como estão feitos em cerâmica,
aqueles desenhos deixam de ser
passageiros. Ganham mais
permanência. Retilíneos e angulosos,
como a silhueta da cidade, seja em
Presidente Prudente ou Cuiabá, as
pichações são mais retas. É um reflexo
de metrópole. A transgressão nesse
sentido, soube encontrar um ponto de
equilíbrio com a população em geral.
***___Rubens Shirassu Júnior,
escritor, poeta e pedagogo de Presidente
Prudente, São Paulo. Autor, entre outros,
de Religar as Origens (1980-2010,
ensaios e artigos) e Sombras da Teia
(contos, 2016)
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CONTROVÉRSIAS

Problemas internos e externos com notas oficiais e oficiosas dividem o cotidiano do hospital a mercê de correntes politicamente adversas em detrimento de Cáceres

Audiência Pública deve discutir
a situação do Hospital Regional
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

N

a noite de amanhã, 26, às 20
horas, acontecerá uma
audiência pública na sede da
Câmara Municipal de Cáceres para
discutir e esclarecer a atual situação
do Hospital Regional Antônio
Fontes. Após o Governo do Estado
propagar, em redes sociais, dos
corredores vazios do hospital, houve
várias manifestações de reprovação,
sobretudo dos cidadãos cacerenses,
que sabem que o Hospital não está
recebendo pacientes para cirurgias
eletivas.
Para o vereador Cézare
Pastorello-PSDB, não há
extrapolação de competência ao se
querer discutir a situação do
Hospital Regional pelos vereadores,
pelo contrário: “Se o Regional não
aceita pacientes, não faz as cirurgias,
é o sistema municipal de saúde que
fica sobrecarregado.
Ou seja, temos pacientes há
mais de uma semana “internados” no
PAM, o que é um absurdo. Pronto
Atendimento, como o nome diz, não
se destina à internação. Então, o
município acaba sobrecarregado,
como se não bastassem os mandados

profissionais de saúde, prefeitos,
vereadores e secretários da região,
além de outras autoridades.
A Secretaria Estadual de
Saúde informou que em atendimento
aos decretos 1.073/2017 e
1.213/2017, a nova direção da
unidade rescindiu na segunda-feira
(23) o contrato com a empresa MMS

FESTANÇA PÚBLICA

Sindicato dos servidores
promove Jantar dançante
Assessoria

E

Vereadora Valdeníria Dutra presidira a audiência

judiciais que o município cumpre, no
lugar do Estado.”
A audiência, requerida pela
Comissão de Saúde da Câmara
Municipal, presidida pela vereadora
Valdeníria Dutra – PSDB foi
aprovada por unanimidade dos
vereadores, na sessão de anteontem,

23.
Na ocasião, o presidente
Domingos Oliveira-PSB elogiou o
engajamento de todos os vereadores
com a busca de soluções para esse
problema que afeta a região. Para a
audiência foram convidados os
diretores do Hospital Regional,

ESTÁGIOS INTERATIVOS

Famato e Sindicato Rural estudam
parceria com Unemat em Cáceres
Assessoria

A

Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso
abriu as portas da entidade
para uma possível parceria de
trabalho com a Universidade do
Estado de Mato Grosso, campus de
Cáceres. A reitora Ana Maria Di
Renzo e um grupo de professores
foram recebidos na segunda-feira
(23), em Cuiabá, pelo presidente da
Famato Normando Corral. O
encontro foi uma iniciativa do
Sindicato Rural de Cáceres
presidido pelo produtor rural
Jeremias Pereira Leite. Di Renzo
apresentou a instituição que conta
com 13 campus universitários
espalhados pelo estado de Mato
Grosso e pontuou a importância de
um Convênio de Cooperação com a
Famato visando a criação de campos
de estágios vocacionados,
capacitação e maior interação com o
setor agropecuário.
“Essa parceria visa a união

Serviços de Saúde Ltda, que
prestava serviços no setor de
oncologia.
Ainda na segunda-feira, o
proprietário da MMS Serviços, o
médico Eduardo Marques Lima, foi
comunicado sobre a rescisão e a ele
foi solicitado que repasse os serviços
para a nova equipe.

da ciência e da prática. A Famato
entraria com a expertise em
produção agropecuária na prática e
nós com a ciência. A idéia é
converter pesquisas acadêmicas em
benefício ao produtor rural e ao meio
ambiente.
Queremos abrir um canal
para que nossos alunos saiam da
universidade sabendo na prática
como lidar com os desafios do
campo. Buscamos com essa união
oportunidades de estágios para os
acadêmicos”, disse a reitora.
O presidente Normando
Corral disse que a ciência e a prática
andam juntas e que sem essa parceria
não existiria produção. Para
Jeremias, a idéia é aproximar a
universidade do agronegócio.
“Estamos em busca da inserção das
universidades dentro do contexto
econômico do agronegócio de Mato
Grosso. A universidade tem, para
nós gestores do agronegócio, um
Foto: Assessoria

papel fundamental e nós temos
demandado muito pouco, visto que a
Unemat é mantida com recursos
públicos. Então, nada mais justo do
que realizar pesquisas e ações que
atendam às necessidades do
agronegócio. O agro engloba toda a
sociedade mato-grossense”,
pontuou.
Jeremias propôs para a
reitora da Unemat e ao presidente da
Famato a criação de um grupo de
trabalho, que deve envolver os
sindicatos rurais do estado, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural e
os cursos de agronomia e zootecnia
da entidade com o objetivo de
preparar profissionais de ponta para
atuarem no agronegócio matogrossense e brasileiro.
Também participaram da
reunião as professoras Zulema Netto
Figueiredo, Tanismare Almeida e
Maria Aparecida Pierangelli,, o
professor Ben Hur Marimon, o próreitor Alexandre Porto, e a gestora do
Núcleo Técnico da Famato Lucélia
Avi.

m comemoração ao Dia do
Servidor Público, o
Sindicato dos Servidores
Públicos da prefeitura de Cáceres
(SSPM), vai realizar no próximo
sábado, dia 28, a partir das 20h, uma
festa de confraternização para os
seus associados. Pelo quinto ano
consecutivo o Jantar Dançante será
realizado no Cáceres Iate Clube e
deve reunir 2 mil pessoas.
A festa será animada pela
banda Pegada do Forró e Nilson
Guedes e mais uma vez este ano, o
SSPM vai aproveitar o evento para
homenagear seis colegas que estão
se aposentando. Conforme o
Tesoureiro Denis Cavalcante, os
associados que desejarem participar
tem até o dia 27 para confirmarem
participação e retirar os seus
ingressos.
Ele explica que a medida
tem como objetivo auxiliar o buffet a
fazer a previsão da quantidade do
jantar. Denis ressalta que a entrega
do convite será feita somente ao
próprio servidor associado, nos

seguintes horários: Matutino- das
7h00 as 11h00; Vespertino - das
13h00 até as 17h00. A Festa do
Servidores é uma iniciativa da
diretoria liderada por Claudiney
Lima.
Ele explica que o evento foi
criado como forma de promover a
confraternização entre os colegas e é
uma ocasião para o SSPM prestar
contas do que está fazendo com a
contribuição dos associados. Lima
aproveitou para agradecer os
fornecedores e as pessoas físicas que
mais uma vez estão ajudando na
realização do evento que não tem
custo ao associado e seu
acompanhante.
Ele também destacou o
empenho dos diretores e da equipe
de colaboradores do Sindicato que
estão empenhados em fazer um
evento digno dos servidores
municipais.
Quaisquer dúvidas, ligar
para (65) 99686-6201 ou 3223-1262
- SSPM nos mesmos horários',
afirmou.
Foto: Agencia F-8

Festa do Servidores é uma iniciativa da diretoria sindical

Encontro na Famato foi uma iniciativa do SRC
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CARROS ROUBADOS

Os dois meliantes já possuíam várias passagens pela Polícia e um deles confessou que receberia R$ 1.000,00 para realizar o resgate do outro que estava na mata

Operação PM/Exército pega
caranguejeiros na fronteira
N
Da Redação

Foto: PM-MT

Ladrões Francisco M. da Silva, o “Xico” e João L. Fernandes

REI LEÃO

Promotor de Jauru incentiva
doações ao Fundo da Criança

o último Domingo um
soldado do Exército
Brasileiro no
destacamento de Palmarito,
observou dois veículos se
aproximando pela estrada de
acesso região de fronteira, onde
existem várias propriedades e
inúmeros desvios para o país
vizinho. Eram dois GM Ônix,
sendo um de cor prata e outro de
cor cinza.
Conforme o soldado, o
veículo de cor prata passou direto
pela estrada, enquanto que o
cinza estacionou debaixo de uma
mangueira.
Quando ele se aproximou,
o condutor engatou marcha ré e
logo foi abordado e disse ao
militar que o veiculo era produto
de roubo e que estava sendo
levado para a Bolívia.
Feita a prisão do suspeito,
o outro conseguiu evadir-se do
local e após acompanhamento do
Gefron o mesmo abandonou o
veículo e adentrou na mata. Já na
última segunda-feira (23) a
Policia Militar de Vila Bela da
Santíssima Trindade em conjunto
com o exército, intensificou as

LEITURA 10

Assessoria c/ Redação

P

ara incentivar a
população a destinar parte
de seu Imposto de Renda,
como contribuição para o efetivo
exercício da cidadania, o MPEMT via Promotorias de Justiça de
Jauru, iniciou uma campanha
para apoiar o Conselho
Municipal de Direitos da Criança
e do Adolescente na divulgação
para captação de recursos para o
próximo ano.
De acordo com o
promotor de Justiça, Daniel Luiz
dos Santos, o primeiro passo foi
unir esforços para regularização
exigida para que o Fundo
Municipal dos Direitos da

buscas, realizando rondas na BR
174 B, com o intuito de localizar
os envolvidos.
Por volta das 18:00 a
guarnição avistou dois indivíduos
com atitudes suspeitas em uma
motocicleta e fez a abordagem
dos mesmos. Os suspeitos de
Francisco Matheus da Silva, 22,
vulgo “Xico” morador de várzea
grande e João Luiz Portillo
Fernandes, 25, de Pontes e
Lacerda.
Os dois meliantes já
possuíam várias passagens pela
Polícia e um deles confessou que
receberia o valor R$ 1.000,00
para realizar o resgate do outro
homem que estava na mata.
Durante a checagem foi
constatado que os veículos
Chevrolet Ônix 1.0 LT 20 cor
prata, placas: NTX-1604 de
Cáceres e Ônix 1.0 LT 2016/20
cinza, de placas QBF-4292, de
Várzea Grande, eram produtos de
roubo/furto.
Diante dos fatos os
suspeitos foram encaminhados
para a Delegacia de Polícia de
Vila Bela da Santíssima Trindade
para as providencias cabíveis.

Criança e do Adolescente
recebessem os recursos a serem
destinados a atender as
necessidades das entidades
credenciadas junto ao CMDCA.
Na semana passada, a
mobilização aconteceu na
Câmara dos Vereadores. “Apesar
das participações existentes,
ainda é bastante tímida o índice
de arrecadação.
A proposta é reunir
comerciantes, empresários para
abraçar a causa é continuarmos
fomentando essa causa tão
importante para nossa cidade,”
afirmou Santos.
O promotor destaca ainda
Foto: Andréia Medeiros

Daniel Luiz dos Santos, do MPE/MT explica o plano

que as pessoas não vão pagar
mais tributo porque estão doando.
Por exemplo, se o cálculo da
receita for de R$ 100,00, de uma
pessoa física, ela vai doar R$ 3,00
para o fundo e R$ 97,00 vai para
Receita Federal.
O exemplo é referente a
3%. “Ela deixa dinheiro aqui no
município, potencializando nos
atendimentos sociais em vez de
destinar todo o valor para União e
Tesouro Nacional,” explica.
Além das deduções
diretamente no imposto, qualquer
pessoa pode depositar na conta do
Fundo da Criança,
independentemente do uso do
benefício fiscal. Nesse caso, as
doações podem ser realizadas até
o dia 31 de dezembro diretamente
na conta bancária do Fundo da
Criança: Banco do Brasil, AG.
2214-4, CC 20.133-2 – Fundo
municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de
Jauru.
As pessoas físicas podem
doar durante todo o ano,
destinando 6% do seu Imposto de
Renda, depositando na conta do
Fundo do seu município e em
seguida solicitando o recibo
mediante entrega de uma cópia
do depósito efetuado, que será o
comprovante da Receita Federal.
Os valores devem ser
informados na declaração anual
seguinte. Já as pessoas jurídicas
podem destinar 1% de sua receita
ao fundo de seu município.

Cáceres-MT, quarta-feira 25 de outubro de 2017

Indústria do Conhecimento
realiza a 2ª Feira do Livro

Assessoria

Foto: Fiemt

Semana de muita atividade no campo da leitura

R

odas de leitura, contação
de histórias e
brincadeiras são apenas
algumas das atividades da 2ª
Feira do Livro, que começou na
última segunda-feira (23) na
Indústria do Conhecimento de
Cáceres. O evento, realizado pela
Fundação Terezinha Mendes, é
gratuito e segue até sexta-feira
(27/10), das 8h00 às 11h00 e das
14h00 às 17h00.
O objetivo da ação, que
celebra o Dia Nacional do Livro
(29/10), é incentivar o gosto pela
leitura e facilitar o acesso ao
acervo de 1.500 livros, gibis e
revistas da Indústria do

Conhecimento. Além disso, as
atividades favorecem a prática de
leituras lúdicas e possibilitam o
exercício da fantasia, da
criatividade e da imaginação.
Para participar da feira,
em grupos de alunos ou de
maneira individual, é preciso
agendamento pelo telefone (65)
3224-1942. A Indústria do
Conhecimento está localizada na
Avenida Brasil, S/N, COC
(Centro Operacional de Cáceres),
ao lado da Prefeitura. A feira
conta com o apoio do Serviço
Social da Indústria (SESI), da
Proteínas MS e da Prefeitura
Municipal de Cáceres.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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CPI DO SENADO

Na visão do relator, o orçamento da Previdência começou a ser deturpado de forma relevante ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

Relator contesta o governo
sobre déficit na previdência
Agência Estado
Foto: Pedro França

O

senador Hélio José
(PMDB-DF) apresentou
anteontem, 23, o relatório
final da CPI da Previdência, que
investigou as contas do seguro social
no País. O texto de 253 páginas
conclui que “é possível afirmar, com
convicção, que inexiste déficit da
Previdência Social ou da Seguridade
Social” no Brasil. Na visão do relator
da CPI, os dados e argumentos
utilizados pelo governo para propor
a reforma da Previdência, em
discussão no Congresso Nacional,
apresentam falhas graves e
inconsistências.
“São absolutamente
imprecisos, inconsistentes e
alarmistas os argumentos reunidos
pelo governo federal sobre a
contabilidade da Previdência Social,
cujo o objetivo é aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) nº 287, de 2016”, afirmou o
relator da CPI.
“O grande argumento do
governo em sua empreitada de
mudança da previdência se relaciona
à questão da existência de um déficit
previdenciário perene e explosivo.
Trata-se de uma afirmativa que,
apesar de repisada pelo governo, não
é respaldada por grande parte dos
estudiosos”, complementou Hélio
José.
No relatório, o senador fez
uma análise histórica sobre o sistema
da seguridade social no Brasil. Na

dos recursos originalmente
destinados ao financiamento da
Previdência foi redirecionada.
Segundo cálculos da Associação
Nacional de Auditores Fiscais da
Receita Federal, somente entre 2005
e 2014, um montante da ordem de R$
500 bilhões foi retirado da

Previdência via DRU”, criticou o
senador em seu texto.
O relatório final será
colocado em votação nas próximas
semanas, quando os senadores que
compõem a CPI vão analisar a
proposta e poder propor emendas à
versão do senador Hélio José.

DROGAS NO MOCÓ

PM estoura boca flagrando
quatro no tráfico de cocaína
PM-MT
Relator da CPI da previdência senador Hélio José

visão do relator, o orçamento da
Previdência começou a ser
deturpado de forma relevante ainda
no governo do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, que
editou uma Medida Provisória sobre
o tema em 2001.
O texto afirma que a MP do
governo tucano “atingiu de morte” a
“visão sistêmica e integrada” da
seguridade social, retirando a
possibilidade de “compensação
financeira” entre os seus três pilares
principais: a saúde a previdência e a
assistência social.”Houve a efetiva
desintegração das três áreas. Saúde,
Previdência e Assistência Social
ganharam uma perversa autonomia
tanto financeira quanto de gestão.

Entendemos perversa porquanto tal
autonomia provocou o
desmembramento das áreas, em
detrimento de uma ação coordenada
e sistêmica”, explicou no relatório.
No texto, ele cita como
exemplo o débito da JBS, que tem,
segundo a CPI, uma dívida de R$ 2,4
bilhões com o sistema de Seguridade
Social. “Está faltando cobrar dos
devedores e não querer prejudicar
trabalhadores e aposentados, mais
uma vez”, disse o senador. Outro
argumento utilizado no texto tem
como base a criação da
Desvinculação de Receitas da
União, em 1994, ainda na gestão
FHC.
“Uma parcela significativa

Q

uatro pessoas foram presas
pela Polícia Militar por
associação criminosa e
tráfico de drogas na noite de sábado
último, nos bairros Nova Esperança
e Tarumã, em Várzea Grande, na
posse de 82 porções de pasta-base de
cocaína.
De acordo com o boletim de
ocorrência, durante a ronda no bairro
Nova Esperança, a polícia abordou o
suspeito Jhonata Aparecido
Evangelista da Silva, 24, e encontrou
com ele três porções de pasta-base, e
R$ 117,00. Ao ser questionado, ele
afirmou que a droga era sua e que
havia mais em sua residência.
Ao chegar lá, a polícia

encontrou mais 15 porções em cima
da geladeira, porém, foi impedida de
continuar as buscas por Miralva
Evangelista da Silva, 46, que acabou
sendo detida por desobediência.
Jhonata confessou que
vendia droga e que a recebia de Elton
Alves, no bairro Tarumã. A polícia
seguiu, então, para a casa indicada,
onde encontrou uma balança de
precisão e mais 62 porções de pastabase escondidas em uma bolsa e no
guarda-roupas, além de apetrechos
para comércio da droga.
Os moradores da casa, Carla
Patrício Cardoso, 36, e Jovane de
Lima, 41, também foram presos por
estarem em posse das drogas.
Foto: PM-MT

VAGAS ABERTAS

IBGE abre as inscrições
para censo agropecuário
Da Redação

O

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou na última
sexta-feira (20) edital de processo
seletivo para 1.152 vagas
temporárias para o cargo de
recenseador.
As oportunidades são para
atuar no Censo Agropecuário 2017.
A abertura deste processo seletivo é
uma continuidade do processo
seletivo simplificado edital nº
02/2017, especificamente visando
suprir as vagas nas UF/áreas de

trabalho que tiveram candidatos
inscritos em número inferior ao de
vagas oferecidas, tiveram a listagem
de candidatos aprovados esgotadas
ou, ainda, não tiveram candidatos
inscritos.
Os candidatos devem ter
nível fundamental e no mínimo 18
anos. O salário será por produção,
calculada por setor censitário,
conforme taxa fixada e de
conhecimento prévio pelo
r e c e n s e a d o r, c o m b a s e n a s
quantidades de unidades de
Foto: Ilustração

Os candidatos devem ter nível fundamental

estabelecimentos agropecuários
recenseados. A jornada de trabalho
recomendável será de, no mínimo,
25 horas semanais, além da
participação integral e obrigatória no
treinamento.
Do total das oportunidades,
5% serão reservadas para pessoas
com deficiência e 20% para negros.
As inscrições estão abertas desde
ontem, 23 até 6 de novembro nos
postos de inscrição do IBGE
conforme lista divulgada no site
www.ibge.gov.br/institucional/traba
lhe-conosco.html .
Não há cobrança de taxa de
inscrição. A seleção será feita por
meio de análise de títulos e a duração
do contrato será de até cinco meses.
As renovações e/ou rescisões dos
contratos estarão condicionadas ao
cronograma da operação e aos
resultados da avaliação de
desempenho do contratado.
Para o Censo Agropecuário
2017, o IBGE abriu dois editais, um
para 1.038 vagas temporárias de
níveis médio e superior , e outro para
24,9 mil vagas de níveis
fundamental e médio . Foram
oferecidas 18.845 vagas para
recenseador. A seleção foi feita por
meio de prova objetiva, aplicada em
julho deste ano.

Traficantes foram em cana com a mão na droga

Cáceres-MT, quarta-feira 25 de outubro de 2017

GERAL

LEGÍTIMA DEFESA
Com ficha policriminosa, o bandido invadiu a propriedade rural rendendo filhos
do caseiro que não pensou duas vezes e derrubou o bandido com um tiro certeiro

Ladrão traficante morto a
tiro por caseiro da fazenda
Poconet c/ Redação
Foto: PM MT

Assaltante Wesley Carlos Silva de Jesus morreu no local

O

caseiro de uma
fazenda reagiu a um
assalto e matou a tiros,
o bandido Wesley Carlos Silva
de Jesus, 21, na noite de

segunda-feira (23), em
Poconé. De acordo com a
Polícia Civil, Wesley entrou no
local com outros dois
assaltantes. Ele e um comparsa

arrombaram a porta da casa e
renderam um dos filhos do
caseiro, enquanto o terceiro
aguardou do lado de fora,
vigiado a entrada da casa.
“Dois deles entraram na
casa e renderam um dos filhos
do caseiro, que estava no outro
quarto.
Ele acordou com o
estrondo da porta sendo
arrombada, e aproveitou que os
bandidos não estavam
olhando, pegou a arma de fogo
e acertou um deles, que morreu
no local. Os outros
conseguiram fugir”, conta o
investigador Júnior.
De acordo com o
i n v e s t i g a d o r, o c r i m e
aconteceu por volta das 22h.
A Polícia Militar
realizou buscas na região, mas
os bandidos que fugiram não
foram localizados.
Wesley era morador do
bairro São Matheus, em
Várzea Grande e teria ido até o
município de Poconé apenas
para cometer o assalto.
A Polícia Civil segue
investigado o caso.
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ARQUIVAMENTO

Conforme Miraglia, o regulamento prevê a inscrição e a escalação de cinco atletas abaixo de vinte anos e o União inscreveu seis e o CBJD não prevê punição ao clube

Procurador tira esperanças do
Dom-Bosco, Mixto e Cacerense
O

FMF c/ Redação

Foto: Mateus Garcia

presidente do TJD-MT (Tribunal de Justiça
Desportiva de Mato
Grosso) Jorge Luiz Miraglia
Jaudy, seguiu a recomendação do
procurador geral do próprio TJDMT, Marco Aurélio Barbosa dos
Anjos arquivando a Notícia de
Infração feita por Mixto, Dom
Bosco e Cacerense contra o
União.
A reportagem do site
Olhar Esportivo de Cuiabá
conversou com o procurador
M a r c o A u r é l i o . Ve j a s u a
explicação para não oferecer a
denúncia:
“Em uma primeira
análise, sem adentrar muito no
mérito da questão, pensávamos

em oferecer a denúncia. Mas
depois, analisando mais
detidamente a questão, o pedido
se baseou em um artigo do
Código Brasileiro de Justiça
Desportiva-CBJD, que fala sobre
atletas inscritos de maneira
i r r e g u l a r. O b v i a m e n t e a
procuradoria não precisa se
atentar ao artigo que foi
informado na notícia de infração.
Podem dizer que o
jogador está irregular e vamos
tomar as medidas que acharmos
necessárias dentro do que dispõe
o CBJD.
Dentro do Código não
existe nenhum artigo que prevê a
punição de uma equipe que venha
ter escalado mais jogadores do

que o previsto no regulamento da
competição. Ou seja, o
regulamento prevê a inscrição e a
escalação de cinco atletas abaixo
de vinte anos e o União inscreveu
seis. Qual a infração disso?
Nenhuma.
Não existe infração no
CBJD que prevê a punição do
União. Por outro lado, é fato que
houve uma infração ao
regulamento da competição, que
prevê a escalação de cinco e não
de seis atletas.
Então é um questão do
regulamento da competição e o
que ele próprio fala? Em sua parte
final, diz que independente das
sanções disciplinares que
venham ser impostas pelas

FOLGA FORÇADA

Federação adia novo jogo
do Cacerense na Copinha
Redação c/ SN

A

Federação Matogrossense de Futebol
divulgou na manhã de
ontem, que o jogo entre Dom
Bosco e Cacerense, previsto para
esta quarta-feira (25) pela
segunda rodada da competição
foi adiado, no entanto, não foi
confirmado o motivo nem a nova
data do confronto.
Na rodada que aconteceu
no último final de semana, ao
bater o Cuiabá na Arena Pantanal
por 2 a 1, o Dom Bosco já
garantiu a vaga no mata-mata.
As próximas três vagas
serão disputadas no próximo final
de semana, na última rodada. O
Cuiabá recebe o Cacerense, na
Arena Pantanal, e se vencer se
classifica, o mesmo inverso,
acontecendo caso a Fera da
\fronteira vença e fica com um pé
na próxima fase.
O Mixto pega o União de
Rondonópolis, precisando vencer
e torcer por tropeço do Mixto. No
Passo, o Luverdense,

surpreendentemente eliminado,
recebe o Sinop. Vencendo, o Galo
do Norte se classifica.
Na rodada do final de
semana, em Lucas do Rio Verde,
o Luverdense empatou em 2 a 2
com o Misto.

O Sinop empatou com o
Cacerense em 1 a 1. Confira a
classificação depois da última
rodada: Dom Bosco 13 pontos;
Sinop 8; Cuiabá 7; União 7;
Cacerense 5; Mixto 4 e o forte
Luverdense, apenas dois pontos.

Denuncia contra Colorado de Roo deve mesmo ir pra gaveta

comissões disciplinares e pelo
TJD, o presidente da Federação
poderá tomar atitudes como
advertência, multa ou até
exclusão da competição.
Então nós da procuradoria
informamos o seguinte: 'não há
infração penal, é o princípio do
direito penal que diz que não há
crime sem lei anterior que o
defina.
Ou seja não há infração se
não há artigo no CBJD que

preveja isso. Mas tem essa
questão do regulamento.'
Então pedi que o processo
fosse encaminhado para o
presidente da Federação para ele
tomar as medidas administrativas
que entender cabíveis.
Mas na esfera da Justiça
Desportiva, em termos de sanção
de algum artigo previsto no
CBJD, não tem nada. E foi nesse
sentido em que opinamos pelo
arquivamento”.

Foto: Arquivo

Quase acabando a 1ª fase e o Cacerense só jogou 3 vezes

Cáceres-MT, quarta-feira 25 de outubro de 2017
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Destaque de hoje é endereçado a
Eliete Fanaia, que ontem celebrou
data nova e recebeu o carinho dos
filhos, netos, amigos e familiares.
Feliz Aniversário! Que sua vida seja
constantemente presenteada com
bons e felizes momentos. Parabéns!

By Rosane Michels

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

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

Felicitamos o casal Ademir Basto e Leilinha Gattas
que ontem comemoraram Bodas de Porcelana, 20
anos de casamento. Que Deus continue abençoando
essa união e que venham muitos mais anos juntos
sempre celebrando o amor. Parabéns!!!

Áries

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de movimento em
seus projetos de médio prazo. Você
estará mais sério e comprometido.
Uma viagem importante pode ser
marcada. Marte e Vênus em Libra
movimenta positivamente seus
relacionamentos e aproxima novas
pessoas à sua vida.

Leão

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de interiorização e
distanciamento da vida social. Você
estará emocionalmente fechado e
reflexivo. Marte e Vênus caminham
através de Libra melhorando a
comunicação e trazendo novas
oportunidades de contatos comerciais e
possíveis contratos.

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de interiorização e
reflexão, de maior contato com sua
vida emocional. Você estará mais
fechado e deve respeitar esse estado de
espírito. Marte e Vênus em Libra
trazem intensidade e movimento
positivo em seus projetos de trabalho.

Virgem

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de maior seriedade,
introspecção e necessidade de
isolamento. Se puder, fique hoje em sua
casa, junto dos seus. Marte e Vênus
caminham através de Libra
movimentando positivamente sua vida
material e financeira. O momento é
bom para novos investimentos.

Lua em seu signo se une a Saturno
Capricórnio
Sagitário Aindicando
um dia de seriedade e
interiorização, de necessidade de
distanciar-se da vida social e de
algumas pessoas específicas. Marte e
Vênus caminham através de Libra
trazendo novas oportunidades de
contatos comerciais e possíveis novos
contratos de trabalho.

Grande abraço ao finess casal Dr. Rafael Mendonça Vilela e sua
elegante esposa Zilda, que todas as manhãs acompanham nosso
trabalho. Agradecemos pela preferência de tantos anos e desejamos
um excelente dia.

profissionais.

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de distanciamento
da vida social e necessidade de contato
com seu mundo emocional. Dia bom
para o planejamento de um novo
projeto. Marte e Vênus caminham
através de Libra movimentando
positivamente seus projetos

Gêmeos

Libra

Sempre antenada e registrando os eventos VIP
da nossa city, a fotógrafa Ana Lucia Fornanciari
a quem desejamos um dia repleto de harmonia.

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de movimento
importante em seus relacionamentos
pessoais e profissionais. Você estará
mais sério e comprometido. Marte e
Vênus em Libra movimentam seu
coração e trazem novas oportunidades
de romances para geminianos
solitários.

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de seriedade, em que
você estará mais fechado e
introspectivo, mais calado e
interiorizado. Marte e Vênus caminham
através de seu signo abrindo espaços
em seu coração. Um novo romance
pode começar de repente, para librianos
solitários.

A Lua em Sagitário se une a Saturno
Aquário indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciamento da vida
social e dos amigos. O dia é bom para
organizar ou reorganizar uma equipe
de trabalho. Marte e Vênus caminham
através de Libra e trazem novas
oportunidades de viagens e contato
com estrangeiros.

Câncer

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de seriedade e
comprometimento no trabalho. Um
colega especial pode precisar de sua
ajuda. Marte e Vênus caminham em
Libra indicando dias de
interiorização e necessidade de distanciamento da
vida social. Você vai priorizar sua intimidade.

A Lua em Sagitário se une a Saturno
Escorpião indicando
um dia em que a necessidade
de organizar suas finanças fica mais
evidente. O momento envolve
seriedade e contenção de despesas.
Marte e Vênus caminham através de
Libra deixando você mais fechado e
voltado para suas emoções. Um amor
do passado pode voltar.

Peixes

A Lua em Sagitário se une a Saturno
indicando um dia de seriedade e
comprometimento com seus projetos
profissionais e planos de negócios.
Você estará mais fechado e voltado para
um projeto importante. Marte e Vênus
caminham através de Libra trazendo
novas oportunidades de expansão
material e financeira.

