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PARCERIA SP/CÁCERES
Além da indenização, 2ª Vara Cível de Cuiabá, determinou a proibição em definitivo da edição, venda, divulgação, doação e disponibilização do livro

Justiça condena médicos pelo
uso de foto de morto em livro
Foto: Arquivo

A Justiça de Mato Grosso condenou os médicos legistas Manoel
Francisco de Campos Neto, Jorge Paulete Vanrell e a Editora Universitária
de Direito por usarem fotos de um morto em um livro sobre perícia sem
autorização da família dele. As fotos foram tiradas durante o atendimento
no Instituto Médico Legal e os réus já haviam sido condenados em
primeira instância. Página 03

TERCEIRA ETAPA

Sábado tem feras no tatame
no intermunicipal de Judô
Foto: Divulgação

Uruguaio Jorge Paulete Vanrell foi parceiro de legista cacerense

ACICE EM AÇÃO

Caminhada noturna acelera
brisa sábado na COHB Nova

Evento reúne 150 judocas em Cáceres

No próximo sábado, 11, em Cáceres, acontece a abertura oficial da
3ª etapa intermunicipal de judô, nas dependências do Rotary Club de
Cáceres. Para o organizador do evento sensei Claudiney de Paula Ribeiro
do Centro de Treinamento Impacto Judô, a competição objetiva favorecer
a integração dos atletas e o treinamento para as etapas do campeonato
estadual de Judô. Página 04

Foto: Ilustrativa

A Associação cacerense
de Inclusão a Cultura e Esporte
(Acice), realizará a terceira
edição da Caminhada Noturna,
no próximo sábado (11), no
COHAB Nova. A organização
prevê 250 inscritos no evento
desse ano e as inscrições serão
realizadas durante a concentração
que antecede a largada da
caminhada, ao custo voluntário
de um quilo de alimento não
perecível.

CONTAS NO VERDE

Relatório do TCE-MT consolida
Cáceres, “Gestão de Excelência”
Foto Arquivo

Página 03
Caminhantes devem levar lanterna e garrafa de água

DESCARREGOU O TRABUCO

Sitiante é executado com nove
balaços na região de fronteira

Foto: Reprodução

O sitiante Fabiano Laranja Orlando,
41, foi executado a tiros no distrito de Vila
Cardoso, município de Porto Esperidião,
região de fronteira, ao ser abordado por um
pistoleiro de uma moto, quando se
encontrava a cavalo na sua propriedade
rural. O assassino derrubou a vitima da sela
com alguns tiros e já com a vitima no solo,
acabou de descarregar a arma, (9 balaços) a
queima-roupa.

Francis justifica aprovação à colheita do trabalho sério

O relatório de Contas de Governo que analisou a “Receita
Consolidada” do município de Cáceres, feita pelo Tribunal de Contas de
Mato Grosso, atribuiu o conceito “A”, no índice de liquidez, que significa
“Gestão de Excelência”. O prefeito Francis comemora os resultados, pois
se trata dos frutos de muito trabalho, segundo ele, e faz questão de citar o
slogan de sua gestão. Página 05

Página 04
Foram 9 tiros certeiros, matando o sitiante Fabiano Orlando
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Educação sem Fundo
O governo de Mato Grosso chega a
gastar dez vezes mais com um preso do que
com um aluno por mês. Enquanto o custo
mensal com um único detento chega a ser de
até R$ 5 mil, o investimento em um
estudante é de R$ 500 por mês, em média.
Este R$ 500,00 seria geral, total mesmo,
porque esta semana, o presidente do
Colegiado de Diretores Dimas Antônio
Silva, disse que cada escola recebe somente
R$ 68,00 por aluno ao longo do ano para
despesas de custeio, como gás de cozinha
para a cantina, papel higiênico, entre outros.
O complemento para se chegar a
merreca de R$500, englobaria, merenda, kit
escolar e uniforme, (em Cáceres, o kituniforme é bancado pela prefeitura),
sempre em atraso de repasse, motivo da
paralisação por um dia dos diretores esta
semana e necessária, pois a Seduc cedeu a
pressão e parte do atraso será liberada até a
próxima segunda feira.
Conforme a lei que instituiu o
fomento pelo Fundo de Desenvolvimento
da Educação Básica, o governo federal
repassa a complementação aos estados e
respectivos municípios que não alcançam
com a própria arrecadação o valor mínimo
nacional por aluno estabelecido a cada ano.
O repasse do Fundeb é feito aos
municípios com base no número de alunos
da educação infantil e do ensino
fundamental, de acordo com os dados do
último censo escolar. Aos estados, é feito
com base no número de alunos do ensino
fundamental e médio. Por outro lado, os
valores gastos com cada preso/mês segundo
a Sejudh-MT, variam entre R$ 3 e R$ 5 mil
ao mês, (dados de 2017). Entram nessa
conta do sistema prisional despesas com
alimentação, saúde, escola e custos de

REFIS/VALENDO
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso acatou o pedido de reconsideração da
Procuradoria-Geral do Estado e autorizou o
governo do Estado a prorrogar mais uma vez
os benefícios fiscais do Programa de
Recuperação de Créditos do Estado de Mato
Grosso. No dia 11 de julho, o magistrado
atendera um pedido do PDT proibindo a
prorrogação do Refis, alegando que a
prorrogação em ano eleitoral configuraria
conduta vedada do agente político.
Prevaleceu o bom senso, pois nem tudo que
envolva o poder público é política
eleitoreira.
EXAGERO INFUNDADO
Vejamos o exemplo do bloqueio de sites
informativos do governo, como o Secom,
Seduc, PJS e demais, todos parados no
período eleitoral, sem nexo esta situação, ,
pois informar a mídia, os leitores, a imprensa
no geral acerca de fatos culturais,
educativos, de segurança, ocorrências, nada
tem a ver com política eleitoral, propaganda
extemporânea, é muita cautela pra pouca
coisa. Tudo bem que político abusa mesmo e
a justiça anda antenada, mas daí a suspender
as notas gerais do estado, é exagero
infundado.
TCE/FRAUDES
Os conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado constataram por unanimidade, em
sessão plenária, que houve
superfaturamento na obra do
estacionamento da Assembléia Legislativa e
determinaram a indisponibilidade de bens
dos deputados Romoaldo Júnior, expresidente, e Mauro Savi, ex-primeiro
secretário, em R$ 16,6 milhões; além dos
servidores Valdenir Rodrigues Benedito,
Mauro Kazuo Iwassake e Adilson Moreira
da Silva, responsáveis pela fiscalização da
o b r a . Tr o c a n d o e m m i ú d o s , a t é
estacionamento é objeto de corrupção, tá
danado!
CONCURSO/VAGAS
Prefeitura de Rio Branco abre na próxima
semana o prazo de inscrição de um concurso
público com 7 vagas para profissionais de
nível médio e superior. As inscrições podem
ser feitas entre os dias 6 de agosto e 6 de
setembro. Os salários variam entre R$ 954 e
R$ 8.929,71. O edital foi publicado no site da
prefeitura. As vagas são para os seguintes
profissionais: agente administrativo,
professor (pedagogia), contador, procurador
municipal, professor de educação física,
controlador interno, médico clínico geral e
dentista (cadastro reserva). É cobrada uma
taxa de inscrição que varia entre R$ 100 a R$
130. Os candidatos serão avaliados por
prova objetiva. O exame está previsto para
ser aplicado no dia 23 de setembro.
SORRISO/FAPAN
A partir de setembro, a Faculdade do
Pantanal (FAPAN) com sede em Cáceres,
vai oferecer gratuitamente, restauração,
extração, tratamento periodontal, exames e
radiográficas. Os interessados poderão
procurar a secretaria da faculdade a partir do
dia primeiro de setembro para o
agendamento. Isso será possível com a
inauguração da Policlínica Universitária, um
gigantesco complexo que prestara serviços
gratuitos em diversas áreas. Segundo à
diretora do Campus, Rosana Nascimento, a
estrutura terá capacidade para atender
simultaneamente 150 pacientes por dia, só
na parte de Odontologia.

manutenção, como energia elétrica e água.
Os presos ainda tem como ônus,
serviços médicos, odontológicos, farmácia,
etc. Nada contra gastar com o preso, mesmo
porque como advogado, sempre
defendemos aquilo que está preconizado na
lei de execuções penais, (nem sempre
cumprida), apenas discordamos na
diferença de valores entre segurança e
educação. Veja, que enquanto cada
estudante do ensino médio ou fundamental
custa ao governo cerca de R$ 500, um
detento pode custar de R$ 3 a R$ 5 mil/mês;
e a gente grita, porque é dinheiro nosso,
sendo inadmissível que se gaste dez vezes
mais com um preso, em relação a um
estudante.
E veja a gororoba da merenda
escolar sequer serviria para uma pocilga de

penitenciária, muito diferente da comida
dos presos, comprada, segundo a Sejudh,
em forma de marmitex para evitar que
pessoas que não sejam agentes
penitenciários atuem no sistema prisional,
já que o serviço não é uma atividade fim.
Desculpas a parte, sem tirar a razão da
Sejudh e da Vara de Execuções Penais, que
respeitam a LEP vigente, o que a gente
questiona é o descaso dos governos com a
educação, com certeza, porque dá mais
ibope gastar nas tais intervenções militares
que educar uma criança.
Só pra finalizar, já dizia o grego
Pitágoras de Samos, em 520-A.C: “educai
as crianças, para que não seja necessário
punir os adultos” e quase três milênios após,
o sistema ainda anda na contramão da
lógica.

O Causo da Onça Curiosa
Este é um conto dos tempos em
que a Kombi 57 era um dos carros mais
sofisticados do território nacional e o
asfalto por aqui existia em poucos
metros pavimentados da chamada Terra
de Beja, ainda incrustada de pedras nas
ruas. Das mazelas da vida simples, onde
um pai de família trocava um cacho de
bananas verdes por poucas porções de
arroz e feijão nos empórios locais, para
dar de comer aos sete filhos, eis que
surge nas entrelinhas deste texto o
finado, porém muito amado Alceu. Pai
de um dos meus pais e respeitadíssimo
sanfoneiro regional.
Alceu que não perdia um só forró
nas tendas das fazendas e ranchos da sua
amada zona rural. Alceu que era um
homem brabo, ciumento das filhas e
amante de um bom gole de cachaça.
Rezam as lendas que certa vez ele
entrevistou um candidato a genro
polindo a velha garrucha com um pano
seco… Mas apenas rezam as lendas.
Contou o velho avô numa noite
de natal aos netos que em outra
madrugada ele voltava à sua casinha de
sapê após animar mais uma madrugada
com sua sanfona. O gosto da cachacinha
na garganta e o chapéu de couro alinhado

às sobrancelhas davam o tom do alegre e
embalado caminhar daquele velho pelas
trilhas da matinha mirando os arredores
do antigo Lava pés quando de repente eis
que surge iluminada pela lua cheia lá na
frente vindo pela trilha a malvada felina.
Aquela onça pintada era to
grande, mas tão grande que parecia que
vinha montada em si mesma. Distraída e
graciosa no seu caminhar, a bichana
lambeu os beiços quando viu um
provável jantar dentro do terno branco à
frente na trilha e, de cabeça baixa e olhos
brilhantes fitados começou a se
aproximar do velho com chapéu de
couro. O temeroso Alceu soltou sua
sanfona ao chão e olhou para um lado e
para o outro planejando uma rota de
fuga, mas não encontrou ali o seu
sucesso. Desarmado e sem muitas
opções o cabra bom forrozeiro não viu
outra opção além de bater com força os
joelhos ao chão e em seguida as palmas
das mãos.
Ciente da necessidade de lutar
por sua vida começou então Alceu a
bradar como um cão grande daqueles
que protegiam as fazendas da região.
AURF, AURF, AURF… Ecoava
o som na mata pela madrugada. O
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bichano inseguro do ataque resolveu se
sentar coisa de uns dez a quinze metros
do outrora jantar e pôs-se a analisar a
atitude da possível presa. – O que fazer
agora? – deve ter questionado o grande
gato. Presa e predador se olhavam nos
olhos enquanto as estrelas viajavam pelo
céu e o clarão da manhã tomava o
horizonte.
Alceu já rouco de tanto imitar um
grande cão pensou em desistir pelo
cansaço e deixar-se entrar para o
cardápio da onça curiosa, mas quando o
sol enfim nasceu o bicho lambeu a pata
algumas vezes, bocejou largamente,
levantou-se e foi embora… Alceu sorriu
exausto. Feliz por estar vivo.
Após alguns estalos na coluna
cansada ele enfim levantou-se, falou mal
a danada por uns cinco a seis minutos e
após pôr a sanfona novamente nas costas
pôs-se novamente no caminho de casa
para cumprir as obrigações daquele dia.
Essa pequena e divertida mentirinha foi
interrompida então pela Vó Benedita,
que chamou Alceu e netos para a ceia de
natal daquele distante 1982… Vô Alceu
e Vó Dita, que Deus os tenha.
***___ Ivan Anderson é escritor
nordestino.

Rosane Michels - Editora
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INDENIZAÇÃO

Médico Campos Neto alegou que cabia à editora trabalhar as imagens para reduzir o grau de identificação e que não há que se falar em violação de imagem

Médicos são condenados por
usarem fotos de morto em livro

TJ/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

A

Justiça de Mato Grosso
condenou os médicos
legistas Manoel
Francisco de Campos Neto, Jorge
Paulete Vanrell e a Editora
Universitária de Direito LTDA
por usarem fotos de um morto em
um livro sobre perícia sem
autorização da família dele.
A decisão foi publicada
no Diário de Justiça Eletrônico
(DJE) no final de julho. Ao todo,
os réus devem pagar
solidariamente uma indenização
de R$ 80 mil a título de danos
morais para a filha de um
advogado, que se suicidou em
2013, em Cáceres.
As imagens do laudo
pericial feitas após a morte dele,
entretanto, foram publicadas no
livro 'Atlas de Medicina Legal:
guia prático para os médicos e
operadores do direito', sem
autorização da família. No
processo, a filha do advogado
alega que tomou conhecimento
da publicação em 2014.
As fotos foram tiradas
durante o atendimento no

da vítima alegou que as imagens
“lhe causaram profundo abalo
psicológico, pois retratam
exatamente aquilo que a autora
viu ao entrar na casa de seu pai no
fatídico dia: a imagem do
suicídio”.Também nos autos, o
médico Manoel Francisco alegou
que cabia à editora trabalhar as
imagens para “reduzir o grau de
identificabilidade nelas” e que
“não há que se falar em violação
de imagem; que cadáver não é
pessoa, assim como não é coisa”.
Já a editora, contestou a
declaração e afirmou que havia
sido contratada apenas para editar
a obra, fixar o preço para
comercialização e reproduzir os

NA COHAB NOVA

Acice realiza sábado 3ª edição da
caminhada noturna em Cáceres

Assessoria

Livro foi apresentado com sucesso, no programa do Jô na TV

Instituto Médico Legal (IML).
No livro, porém, as fotos
aparecem como se fossem do

acervo particular de um dos
autores da publicação, que atuou
na autópsia. No processo, a filha

BOM SEMEADOR

Reeducandos de Cáceres estão
inseridos em horta comunitária

Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Coordenadoria
de Paisagismo, com o
trabalho de reeducandos do
presidio de Cáceres, construíram
uma horta comunitária no espaço
vazio do Pátio da Prefeitura.
O reeducando Sales
Bondespacho da Guia, 61, que está
prestando trabalho na Secretaria
de Obras, há um ano e seis meses,
observou que havia espaço de terra
sobrando e resolveu aproveitar o
tempo ocioso antes de iniciar o seu
horário de trabalho, começando a
trabalhar a terra. Com a primeira
remuneração comprou algumas
sementes e deu inicio a uma horta.
O paisagista Bair João

exemplares, “tendo recebido os
arquivos originais de boa fé”.
Os réus já haviam sido
condenados a pagar a
indenização em primeira
instância. Além da indenização, o
juiz Ramon Fagundes Botelho,
da 2ª Vara Cível de Cuiabá,
determinou a proibição em
definitivo da edição, venda,
divulgação, doação e
disponibilização do livro. Caso a
ordem for descumprida, os réus
devem pagar multa de R$ 1 mil
por dia.
Após recursos dos réus, o
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, manteve a pena dada em
primeira instância.

Ofuji, disse que sempre teve em
mente um projeto de uma horta
comunitária e assim que assumiu a
coordenação viu o trabalho de
Sales e resolveu unir o útil ao
agradável.
“Esse é o inicio de um
grande projeto, vamos aproveitar
os lotes vazios e em parceria com
os donos, vamos plantar para
pessoas que realmente são
necessitadas,” disse. A horta já
está produzindo cheiro verde,
quiabo, alface, rúcula, pimenta,
jiló. “Tudo o que é colhido é dado
aos funcionários e à pessoas
carentes que passam pela rua e
pedem.
Para mim é um prazer estar
Foto: Sugestiva

plantando, podendo doar a quem
precisa e aproveitar o tempo
ocioso da minha pena”, enfatizou
Sales.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, explicou que
já foram licitadas a compra de
várias mudas para ornamentar
praças e canteiros, além de mudas
frutíferas. “Essa iniciativa do seu
Sales é maravilhosa e vamos
incentivar, ele está de parabéns! O
Ofuji já vem atuando em várias
frentes de trabalho. A horta
comunitária no Pátio da Prefeitura
pode servir de terapia,
socialização entre os colegas de
trabalho, além de contribuir para
economia e uma alimentação de
qualidade para todas as famílias
dos participantes”, finalizou
Francis.

A

Associação cacerense de
Inclusão a Cultura e Esporte
(Acice), realizará a terceira
edição da Caminhada Noturna. A
caminhada será no próximo sábado
(11), com saída às 19h00 da Praça do
Bairro da COHAB Nova.
A organização prevê 250
inscritos no evento desse ano, 70 a
mais que na segunda edição,
realizada em 2017.
As inscrições serão
realizadas durante a concentração
q u e a n t e c e d e a l a rg a d a d a
caminhada, ao custo voluntário de
um quilo de alimento não perecível.
Os alimentos arrecadados serão

doados para o Projeto Remando
Fraterno João Gabriel, que funciona
atualmente no bairro jardim
Solução, e atende várias pessoas da
terceira idade.
O percurso de sete
quilômetros envolve áreas rural e
urbana da região da COHAB Nova e
Jardim Aeroporto. A coordenação do
evento pede aos participantes que
levem lanterna e água, lembrando
ainda que o trajeto é bastante
acessível. Maiores informações
podem ser obtidas com os
organizadores: Profº Nilson (65)
99992-3223. Odir (65) 9992186016 e Garcia (65) 99953-8708.
Foto: Ilustrativa

Percurso será de sete km pelas ruas da COHAB e adjacências

Semeando e colhendo, reeducandos reduzem o tempo de pena
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QUEIMA ROUPA

Vitima estava a cavalo quando foi abordado pelo assassino que atirou derrubando-a ao solo e no chão, acabou por descarregar a arma, para ter certeza da morte

Pistoleiro descarregou arma
executando sitiante no porto
PM c/ Redação

Foto: Reprodução

N

a última segunda feira,
policiais do Gefron foram
acionados na base de Porto
Esperidião, na região de fronteira
oeste, foi acionada para atender uma
ocorrência de homicídio registrada
num sítio localizado a cerca de 6 km
do Distrito de Vila Cardoso, distante
a cerca de 45 KM da sede do
município e lá chegando já se
depararam com uma equipe da
Policia Civil, e Politec, que
procediam o levantamento do caso.
Segundo o relato de uma
testemunha, o crime teria acontecido
por volta das 11h30, no sítio
pertencente a vítima Fabiano Laranja
Orlando, 41, que estava a cavalo em
sua propriedade. O mesmo foi
chamado pelo suspeito que chegou
ao local em uma motocicleta de cor
preta, aparentemente uma Yamaha
Factor.
Ao ser chamado pelo
suspeito próximo a cerca da
propriedade a vítima foi até o local
onde acontecera uma breve conversa
ocorreu entre vítima e assassino,
antes do criminoso sacar uma pistola
e efetuar disparos que alvejaram o
sitiante. Mesmo ferido a vítima ainda
tentou escapar da ação criminosa,
porém ferido caiu do cavalo. Para se

vizinhos de sitio e cidade, uma
pessoa pacata, deixando no ar o
clima de mistério, sobre a motivação
do crime cruel e covarde. O fato está
sendo investigado pelas equipes da

Polícia Civil de Porto Esperidião e
qualquer informação que ajude a
identificar o criminoso pode ser
repassada através dos telefones197
ou 190.

FERAS NO TATAME

Cáceres sedia no sábado a 3ª
etapa intermunicipal de Judô
Da Redação

M

Vítima Fabiano Laranja Orlando, morto com nove tiros

certificar de que Fabiano seria morto,
o assassino se aproximou da vítima
caída no solo e disparou outras vezes
contra o seu corpo.
Segundo as informações
repassadas a polícia militar, pelo
menos 9 projéteis alvejaram a vítima
à queima-roupa, disparados a priori,
por uma pistola calibre 380, sendo

que o local foi isolado e policiais
civis e peritos que coletaram
possíveis vestígios, visando a
identificação e prisão do criminoso.
Foram realizadas diligências, mas o
pistoleiro não foi localizado.
A vítima Fabiano Laranja
Orlando era muito querido e
estimado pelos conhecidos e

ais uma vez o judô dá provas
de sua força nos tatames
com mais uma etapa
intermunicipal que acontece no
próximo sábado, 11, em Cáceres. A
abertura oficial da competição está
marcada para as 8h00 no Rotary Club
de Cáceres, sito a Rua 13 de Junho Centro. Em sua terceira edição, (a
primeira foi realizada em Cáceres no
mês de abril e a segunda em maio na
cidade de Pontes e Lacerda), o
campeonato reunirá cerca 150 judocas
que disputarão em aproximadamente 6
categorias idade/peso.
Para o organizador do evento
sensei Claudiney de Paula Ribeiro do
Centro de Treinamento Impacto Judô, a

competição objetiva favorecer a
integração dos atletas e o treinamento
para as etapas do campeonato estadual
de Judô. De acordo com ele, essa
terceira etapa contará com a
participação do sensei Gilmar
Gracioso de Cuiabá, Hélio Garcia de
Pontes e Lacerda e Elvis Sacramento
de Cáceres.
Ele ainda ressaltou que os
atletas interessados em participar
podem se inscrever na Academias
Impacto e Judokan, no IEC e no Projeto
Gonçalinho, pelo valor simbólico de
R$ 10,00. Todos os atletas receberão
medalhas de participação e as
academias participantes do
campeonato receberão troféu.
Foto: Divulgação

ENTREGADOR SUSPEITO

Operação policial prende mulas
dellivery na região de fronteira

Gefron c/ Redação

U

ma ação integrada realizada
pela Polícia Federal, Polícia
Judiciária Civil e GEFRON
realizou a apreensão de
aproximadamente 8 kg de substância
entorpecente, dois veículos e
prendeu três pessoas. As equipes
receberam informações sobre
movimentação suspeita de veículo
com placa de outro estado na região
de Adrianópolis, cerca de 34 km de
Pontes e Lacerda. Oportunidade na
qual passaram a realizar vigilância,
onde observaram um veículo FIAT
Palio com placa de Minas Gerais,
entrando em uma estrada de terra
sentido Vale de São Domingos.
Após alguns instantes o
veículo retornou à rodovia tomando
sentido a cidade de Porto Esperidião,
momento em que foi tentada a
abordagem, no entanto o veículo
aumentou sua velocidade, sendo

abordado somente 80 km à frente.
Neste instante o condutor do veículo
Josias Valério dos Reis (30) passou a
fornecer informações que não
condiziam com o que havia sido
observado pelas equipes de
vigilância, e, após alguns instantes
de busca veicular, foi encontrado um
compartimento oculto, previamente
preparado para transporte de drogas,
contendo 8 invólucros de substância
aparentando ser cocaína.
Diante disso, o condutor
recebeu voz de prisão, passando a
colaborador voluntariamente no
sentido de identificar o verdadeiro
dono e destinatário da droga,
indicando uma pessoa em São José
dos Quatro Marcos, de nome Julian
Marcos Gonçalves Paro (34),
inclusive mostrando conversas de
Whatsapp que havia tido com o
suspeito.

De posse das informações, a
equipe deslocou-se até o local
indicado pelo destinatário da droga
para recebimento da mesma,
deparando com duas pessoas
aguardando a encomenda e que a
serem abordadas informaram que
estavam esperando um amigo.
Com todos os indícios de
que ser tratavam das pessoas que
aguardavam o carregamento, a
equipe deu voz de prisão também a
estas pessoas por tráfico de drogas,
conduzindo todos os envolvidos à
Delegacia de Polícia Federal em
Cáceres para lavratura do auto de
prisão em flagrante.

Sensei Claudiney, Gilmar, Hélio e Elvis marcando presença

Foto: Gefron/MT

Entrega seria de oito tabletes de cocaína em Quatro Marcos
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SOB CONTROLE
Conforme o controlador Arnaldo Donizete Traldt, a gestão age corretamente, fazendo com que resultados surjam através do trabalho da Administração atual

Assessoria

Foto: Arquivo

município, Exercício de 2017, verifica a
execução orçamentária, arrecadação de
tributos, despesas, disponibilidade de caixa,
índices com gastos de pessoal, com
educação, saúde, profissionais do Magistério
e todos os demais setores que formam o

Governo Municipal.
Segundo Arnaldo, o que se observa
é uma evolução muito positiva,
evidenciando os gastos com saúde e
educação. Também nessas pastas, a Gestão
atual posicionou Cáceres na lista geral. A

Constituição estabelece que é preciso gastar
pelo menos 15% dos impostos na saúde,
porém, segundo o relatório, em 2013 foram
investidos 24%, em 2014 18%, houve um
salto para 25% em 2015, em 2016 31% e em
2017, 35%.

FRAUDE DA ATA

S.N c/ Redação
empresário Paulo Fiuza foi
diplomado senador na tarde de
ontem, no Tribunal Regional
Eleitoral, em Cuiabá. Fiuza assumirá no
lugar do senador Jose Medeiros (Podemos),
que foi cassado, semana passada, por fraude
na ata que definia a ordem dos suplentes.
O TRE decidiu que Fiuza é o 1º
suplente e não o 2º como estava na ata
entregue à justiça eleitoral sobre a convenção
feita há 8 anos.
Pedro Taques havia sido eleito
senador e, 4 anos depois, venceu a eleição
para o governo, deixou o Senado e Jose
Medeiros assumiu. Fiuza havia recorrido
quando ao posicionamento na ata e agora a
justiça eleitoral decidiu cassar Medeiros. O
mandato atual termina em fevereiro do ano
que vem.
Além das provas apresentadas de
fraude na ata, cuja composição era de Fiuza
primeiro suplente e Medeiros segundo, foi
apresentada pela defesa de Fiuza vídeo de
Pedro Taques fazendo campanha em Sinop e
pedindo votos para ele e Fiuza.
A inelegibilidade reflexa não
atingiu Pedro Taques pois o pleno entendeu
que Taques não sabia da fraude.
Medeiros negou que tivesse
praticado fraude na ata e está recorrendo para

O

Mais uma vez, o prefeito Francis comemora os resultados
relatório de Contas de Governo que
Participação da Receita que o município
analisou a “Receita Consolidada” do
arrecada cresceu porque, hoje, o munícipe
município de Cáceres, feita pelo
está vendo o resultado do que ele paga em
Tribunal de Contas de Mato Grosso, atribuiu
impostos.
o conceito “A”, no índice de liquidez, que
Sobre os números do relatório do
significa “Gestão de Excelência”. O
TCE, Francis disse que, dos 141 municípios
do Estado, Cáceres era o último na lista dos
documento relata também que o município
que possuem 80 mil habitantes ou mais. “A
vem registrando, nos últimos 5 anos, um
Gestão avançou muito, em relação ao que
crescimento de destaque, pois, saiu da 126ª
era, em poucos anos da nossa Administração.
posição no Índice de Gestão Fiscal, em 2013,
O nosso objetivo vai continuar
para a colocação de número 73, uma melhora
sendo a Gestão, porque é só assim que vamos
significativa de 53 posições. “Antes, quase
continuar melhorando a classificação da
ninguém pagava imposto porque não viam
cidade e do município todo, beneficiando a
resultados, não havia obras”
população em todos os setores”, comemora o
O prefeito Francis Maris Cruz
prefeito.
comemora os resultados, pois se trata dos
O controlador do município,
frutos de muito trabalho, segundo ele, e faz
Arnaldo Donizete Traldt, analisou o
questão de citar o slogan de sua gestão,
Relatório do Tribunal de Contas do Estado,
'trabalho honesto gera desenvolvimento
explicando que a Análise de Gestão Fiscal do
ético'. Ele segue afirmando que o índice de

O

permanecer no Senado. Ele teve seu nome
aprovado em convenção, no final de semana,

para ser candidato a deputado federal.
Foto: Arquivo

Paulo Fiúza, descarta ser candidato nestas eleições

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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DEFASAGEM SALARIAL

Trabalhadores terão de dar resposta à proposta até amanhã e por outro lado, os Correios poderão se responder oficialmente até o dia seguinte, 10 de agosto

Justiça do Trabalho propõe reajuste
de 100% da inflação para carteiros
A.E c/ Redação
Foto: JCC

Briga é por reajuste salarial integral da inflação medida pelo INPC

A

Justiça do Trabalho propôs
um acordo entre Correios e
carteiros para evitar uma
nova greve dos empregados da
estatal nesta semana. Apresentada na
manhã da terça-feira (7), a proposta é
que os Correios paguem reajuste
salarial integral da inflação medida
pelo INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) e não apenas

60% desse indicador, como a
empresa propôs aos empregados.
A proposta foi apresentada
pelo vice-presidente do TST
(Tribunal Superior do Trabalho),
ministro Renato de Lacerda Paiva. O
ministro diz que a reposição salarial
pela inflação está condicionada à
continuidade do trabalho dos
carteiros. Ou seja, se carteiros

entrarem em greve, a proposta será
retirada e o processo de mediação do
TST, encerrado.
O ministro também propõe a
manutenção das condições do
acordo coletivo firmado para os anos
de 2017 e 2018. "Pondero que a
presente proposta representa o
melhor resultado possível para os
trabalhadores", destacou o ministro.
Em nota, o TST informa que o vicepresidente do Tribunal indicou que a
proposta foi bem recebida por parte
dos dirigentes dos Correios.
Agora, os trabalhadores
terão de dar resposta à proposta até
amanhã, (9). Já os Correios poderão
se responder oficialmente até o dia
seguinte, 10 de agosto.
Em julho, os Correios
apresentaram proposta de reajuste
salarial de 60% do INPC, o que
representa aumento em torno de
2,21%, menos que o índice cheio que
registra alta de 3,68% em 12 meses.
Essa proposta foi rejeitada
em assembléia dos trabalhadores em
26 de julho, quando também
programaram nova assembléia nesta
terça-feira para eventual greve.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

ESCALA MÊS AGOSTO / 2018 “MÉDICOS”
DIAS
MÊS

DIAS
SEM

01/08/18

QUA

MATUTINO das 7 às 13 hs
VESPERTINO 13 - 19:00 hs NOTURNO 19 às 7:00 hs
Avaliador CONS 1
CONS 2
CONS 1
CONS 2
CONS 1
CONS 2
ARYANE
KATIA
JOZIANE
JOZIANE
KATIA
J.AUGUSTO
THAYANE
02/08/18 QUI
ARYANE
CECILIA
KATIA
JOZIANE
THAYANE
JEFFERSON
MICHELLE
03/08/18 SEX
ARYANE
KAROLINE
CECILIA
PAULA
THAYANE
J.AUGUSTO PAULA
04/08/18 SAB
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
CECILIA
MICHELLE
CECILIA
PAULA
05/08/18 DOM *******
KAROLINE
KAROLINE
JOZIANE
ANNA PAULA GISELLY
06/08/18 SEG
KAT IA
CECILIA
JOZIANE
GISELLY
THAYANE
J. AUGUSTO
ANNA PAULA
07/08/18 TER
ARYANE
KATIA
CECILIA
JOZIANE
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
08/08/18 QUA
KATIA
CECILIA
JOZIANE
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
09/08/18 QUI
ARYANE
KATIA
CECILIA
JOZIANE
THAYANE
JEFFERSON
MICHELLE
10/08/18 SEX
ARYANE
PAULA
CECILIA
THAYANE
PAULA
J.AUGUSTO KAROLINE
11/08/18 SAB
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
CECILIA
SANDRA
MICHELLE
PAULA
12/08/18 DOM *******
ARYANE
KAROLINE
GISELLY
CECILIA
GISELLY
13/08/18 SEG
ARYANE
JOZIANE KATIA
CECILIA
GISELLY
ANNA PAULA MICHELLE
14/08/18 TER
ARYANE
JOZIANE KATIA
CECILIA
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
15/08/18 QUA
JOZIANE KATIA
CECILIA
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
16/08/18 QUI
THAYANE
JOZIANE KATIA
CECILIA
ARYANE
MICHELLE
JEFFERSON
17/08/18 SEX
ARYANE
KAROLINE
PAULA
THAYANE
CECILIA
J.AUGUSTO PAULA
18/08/18 SAB
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
KAROLINE
CECILIA
CECILIA
19/08/18 DOM *******
JEFFERSON
KAROLINE
PAULA
JEFFERSON ANNA PAULA THAYANE
20/08/18 SEG
CECILIA
JOZIANE
KATIA
GISELLY
THAYANE
MICHELLE
ANNA PAULA
21/08/18 TER
ARYANE
CECILIA
JOZIANE
KATIA
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
22/08/18 QUA
CECILIA
JOZIANE
KATIA
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
23/08/18 QUI
ARYANE
CECILIA
JOZIANE
KATIA
THAYANE
JEFFERSON
MICHELLE
24/08/18 SEX
ARYANE
CECILIA
PAULA
THAYANE
PAULA
J.AUGUSTO KAROLINE
25/08/18 SAB
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
CECILIA
MICHELLE
CECILIA
26/08/18 DOM *******
KAROLINE
KAROLINE
JOZIANE
SANDRA
THAYANE
ANNA PAULA
27/08/18 SEG
JOZIANE KATIA
CECILIA
THAYANE
GISELLY
ANNA PAULA MICHELLE
28/08/18 TER
ARYANE
JOZIANE KATIA
CECILIA
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
29/08/18 QUA
JOZIANE KATIA
CECILIA
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
30/08/18 QUI
THAYANE
JOZIANE KATIA
CECILIA
ARYANE
MICHELLE
JEFFERSON
31/08/18 SEX
ARYANE
KAROLINE
PAULA
THAYANE
CECILIA
J.AUGUSTO PAULA
LEGENDA N° A FRENTE DO NOME:
1) CONS 1, atender: Vermelho, Laranja e Amarelo
2) CONS 2, Verde e Azul
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PAR A AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS SEGUIDAS ):
1) 11:30 às 12:10
2) 12:10 às 13:00
1) 21:30 às 22:00
2) 22:00 às 22:30
2)

TETAS GORDAS

Crise não afeta a decisão de
reeleição dos governadores

Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre permaneça
1 médico em atendimento.
FAVOR NÃO ALTERAR A ESCALA SEM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO
Portal.cfm.org.br resolução 2147/2016-responsabilidade técnica

A.E c/ Redação

M

esmo sem conseguir
equacionar a crise que
marca as finanças nos
Estados, com queda de arrecadação e
aumento de despesas com itens como
a folha de pagamento de servidores
públicos, a maioria dos governadores
vai disputar a reeleição neste ano, de
acordo com levantamento feito pelo
Estado. Nos 26 Estados e no Distrito
Federal, 16 governadores vão tentar
um novo mandato - o maior número
desde o pleito de 2006, quando 17
apostaram na reeleição.
Em um período de três anos,
as contas dos Estados saíram de um
resultado positivo de R$ 16 bilhões
para um déficit de R$ 60 bilhões no
fim de 2017.
Além de gastos em alta, os
governadores que saírem com vitória
das urnas em outubro terão de herdar
também os efeitos de uma das piores
recessões da história recente do País,
que custou aos Estados R$ 278
bilhões entre 2015 e 2017.
Diante de números tão
negativos, que poderiam afetar a
preferência dos eleitores, a
explicação dada por analistas é de
que existe uma desvinculação dos
Executivos estaduais do cotidiano da

população, acostumada a culpar mais
as gestões municipais e federal pelos
problemas na prestação de serviços e
na administração do caixa público.
'Os governos estaduais são
essencialmente prestadores de
serviço e administradores de parte da
infra-estrutura do Estado', disse o
cientista político Fernando Schüler,
do Insper.

O fato de os governadores
não serem identificados com as
crises, na avaliação de Schüler, ajuda
partidos nacionalmente afetados pela
recessão, como é o caso do PT.
'Apesar de todas as questões do PT,
seus governadores vão bem nas
pesquisas, mesmo que
nacionalmente o partido tenha
recuado', afirmou ele.
Foto: Tutu

Cientista político Fernando Schüler, defende a gestão estadual

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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ÚLTIMA RODADA

Verdão de Lucas não pode mais ser alcançado por Ypiranga de Erechim, ou Tupy de MG, mas manteve-se na série C para tentar em 2019, voltar a série B

Mantido na Série C Luverdense
treina para despedida do grupo
A

S.N c/ Redação

Foto: Assessoria LEC

Verdão do Norte cumpre tabela em casa diante do Operário

LATERAL FORA

Lateral Esquerdinha pede o
boné e se desliga do Cuiabá

S.N c/ Redação

O

lateral-esquerdo
Rubens Raimundo, o
“Esquerdinha”, não
defende mais o Cuiabá Esporte
Clube. A rescisão do seu contrato
foi publicada no Boletim

Informativo Diário (Bid) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), ontem e de
acordo com a assessoria do time,
o jogador pediu a liberação.
Sem Esquerdinha, O
Foto: David Murba

Decisão de desligamento partiu do próprio Esquerdinha

Cáceres-MT, quinta-feira 09 de agosto de 2018

Dourado enfrenta no próximo
sábado, o Bragantino, no estádio
Nabi Abi Chedid, às 16h00
(horário de Mato Grosso), com o
objetivo de terminar a primeira
fase do Campeonato Brasileiro da
Série C, na vice-liderança do
Grupo B, para disputar o matamata em casa.
Para isso precisa vencer o
time paulista e torcer pelo tropeço
do Botafogo contra o Tombense,
em Tombos. No penúltimo jogo,
na Arena Pantanal, o Dourado fez
o dever de casa e meteu dois 2 a 1
em cima do Tombense, porém,
não contou com a sorte e o
Botafogo venceu o Ypiranga pelo
mesmo resultado, com isso
deixando o time mato-grossense
em terceiro lugar.
Confira a classificação do
grupo B – 1º Operário-PR 35; 2º
Botafogo-Sp 34; 3º Cuiabá 32; 4º
Bragantino 26; 5º Luverdense 21;
6º Tombense 21; 7º Tupi-MG-20;
8º Volta Redolda; 9º YpiramgaRS e 10º Joinville.

delegação do
L u v e r d e n s e
desembarcou em
Lucas do Rio Verde na terça
feira por volta das 22h00,
vinda de Joinville, onde o time
foi goleado por 4 a 2 e deu
adeus a qualquer possibilidade
de classificação à próxima fase
da série C.
Entretanto, o time se
manteve na terceira divisão do
nacional para a próxima
temporada.
Com 21 pontos e 6
vitórias, o Luverdense não
pode mais ser alcançado por
Ypiranga de Erechim, ou Tupy
de Minas Gerais, que se
enfrentam na última rodada e
um dos dois, deverá ser
rebaixado.
O Volta Redonda é
outro que corre riscos de
rebaixamento, no entanto, o
time carioca se livrará da
queda, se vencer o já rebaixado
Joinville, em casa na última
rodada.

O técnico interino
Maico Gaúcho começa a
definir, hoje a tarde, a equipe
que irá a campo no próximo
sábado, diante do Operário de
Ponta Grossa, na partida de
despedida do Luverdense na
série C deste ano.
O jogo também marcará
o encerramento da temporada
para o time de Lucas, que
desde que subiu para a série B,
em 2013, não tinha um
calendário tão curto.
Sem nenhum jogador
suspenso, ou machucado o
treinador poderá mandar a
campo o que tem de melhor e
assim buscar uma vitória para
encerrar a temporada.
Após a partida contra o
Operário, a direção do
Luverdense deverá dar início a
uma reformulação completa no
elenco de jogadores.
Só deverão permanecer
aqueles jogadores que
possuem contratos mais
longos.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Pensamento do Dia
“Não maldiga o tempo. Alie-se a ele e flutue na tranquilidade da aceitação.”

Esotérico
O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno
em Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias
de maior envolvimento
com a família e necessidade
de estar mais perto dos seus. O período
pode trazer novidades relacionadas à
construção, compra ou venda de
imóveis.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
ótimas novidades
relacionadas a seus projetos
profissionais e planos de negócios. O
período envolve reconhecimento e
sucesso, depois de muito esforço e
dedicação nos últimos meses.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias
de boa comunicação e
negociações, especialmente
se estiver envolvido em acordos, reuniões
de negócios, novos projetos e contratos.
Uma viagem a trabalho será bastante
produtiva.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
renovação da fé e otimismo.
O período pode envolver um
novo projeto de viagem. De uma maneira
ou de outra, os contatos com empresas e
pessoas estrangeiras são altamente
favorecidos.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
boas novidades relacionadas
a ganhos, lucros e aumento
dos rendimentos. O momento é ótimo para
novos projetos, contratos e novos
investimentos. Procure manter controle
sobre gastos desnecessários.

O Sol em Câncer recebe
um ótimo aspecto de
Netuno em Peixes e de
Júpiter em Escorpião,
indicando dias de
interiorização e contato mais profundo
com seus sentimentos, que passam por
um momento de equilíbrio, mas de
transformações. Um contrato financeiro
pode ser firmado ou renovado.

O Sol em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Netuno
em Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias
de crescimento e expansão,
além de alegrias e bem-estar. Os próximos
dias podem envolver uma ânsia de seguir
em frente, com fé e otimismo renovados.
Uma boa notícia pode chegar a qualquer
momento.

O Sol em Câncer recebe
um ótimo aspecto de
Netuno em Peixes e de
Júpiter em Escorpião,
indicando dias de
movimento intenso na vida social e
melhoria nos relacionamentos, pessoais
e profissionais. O período pode envolver
a negociação de uma nova sociedade ou
parceria comercial.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
interiorização e maior
contato com seu mundo
emocional, que passa por um momento de
equilíbrio. O período, que dura alguns
dias, é ótimo para o planejamento de um
novo projeto.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno
em Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando uma
rotina equilibrada e boas
novidades relacionadas à
sua saúde e ao trabalho. O período pode
envolver um novo projeto ou uma nova
colocação no mercado de trabalho.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. O
período é ótimo para fazer novos contatos
comerciais e renovar contratos já
existentes. Os trabalhos em equipe são
favorecidos.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
maior envolvimento com seu
coração. Um novo amor
pode surgir a qualquer momento e um
romance começar a ser desenhado pelo
Universo. Se já for comprometido
aproveite as boas energias com seu amor.

By Rosane Michels

********************
Quem não precisa doa. Quem precisa pega.
Este é o lema que impulsionou os integrantes do
Rotaract Club Cáceres Centro a realizarem o
primeiro varal solidário. A ação que aconteceu
no Bairro Jardim das Oliveiras visou ajudar as
pessoas mais necessitadas com roupas e
calçados gerando com a atitude uma corrente
de solidariedade. Nossos aplausos aos
envolvidos pela brilhante ação.

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

Brindando data nova o amigo Ronivon Barros que celebra mais
um ano de vida ao lado da companheira Celci Lacerda (foto), dos
amigos e colegas da prefeitura. Que não só na data de hoje mais
todos os dias de sua vida Deus possa estar iluminando seus passos
e sua luta nesta caminhada. Parabéns!!!

Para quem tem a oportunidade de compartilhar
da sua companhia sabe o quão batalhador você
é, e sabe também como você se esforça para
tornar melhor a vida daqueles que lhe cercam.
Deve ser por tudo isso que você Edson Flávio
conquista tantas vitórias e coisas boas ao longo
da vida. Bom dia!

