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Esotérico
A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando um 
dia emocionalmente intenso, 
em que você estará voltado para 

seus familiares e atividades em sua casa. 
Um problema doméstico ou com uma 
pessoa importante de sua família pode tirar 
sua paz. Você estará mais sensível e 
interiorizado.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia emocionalmente 

intenso. Tome cuidados redobrados com 
o excesso de emoções em assuntos que 
precisam ser tratados racionalmente, 
como a negociação de um novo contrato. 
Use as emoções onde forem necessárias.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia emocionalmente 

intenso. Questões relacionadas à vida 
material e financeira pode deixá-lo mais 
preocupado e apreensivo. No entanto, 
você deve acalmar-se pois em pouco 
tempo tudo será solucionado. Essa 
energia é passageira.

A Lua se une a Vênus em seu 
signo e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia emocionalmente 

intenso. Você estará mais emotivo e 
voltado para seus sentimentos mais 
profundos, consciente de que alguns 
deles devem ser transformados 
rapidamente. Algumas situações, ações e 
reações ficam para trás.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia emocionalmente 

intenso. Você estará mais fechado e 
voltado para sua vida emocional e 
sentimentos, especialmente os que 
envolvem seu passado. O momento é 
ótimo para a prática do yoga e da 
meditação.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia emocionalmente 

intenso. É possível que você enfrente 
alguma dificuldade relacionada a uma 
equipe de trabalho que você faz parte ou 
gerencia. O momento é bom para 
contatos comerciais que, certamente 
trarão mudanças importantes.

A Lua se une a Vênus em Câncer 
e recebe um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia 
emocionalmente intenso. Hoje 

pode ser um dia decisivo para sua 
carreira, você pode estar esperando a 
resposta sobre um projeto ou promoção, 
que trará algumas mudanças em seu 
caminho profissional. Fique atento a 
novas oportunidades.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando um 
dia emocionalmente intenso. 

Um projeto de médio prazo, pessoal ou 
profissional, envolvendo viagens e 
pessoas ou empresas estrangeiras, pode 
passar por algumas mudanças rápidas. 
Não se deixe levar pelo pessimismo.

A Lua se une a Vênus em Câncer 
e recebe um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia 
emocionalmente intenso. Você 

estará mais fechado e introspectivo, mais 
voltado para suas emoções mais 
profundas. Uma negociação envolvendo 
uma sociedade ou parceria comercial 
pode trazer algumas mudanças 
importantes.

A Lua se une a Vênus em Câncer 
e recebe um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia 
emocionalmente intenso. Você 

e s t a r á  e n v o l v i d o  e m  s e u s  
r e l a c i o n a m e n t o s  c o m  m a i s  
profundidade, especialmente os afetivos. 
Caso precise enfrentar um problema no 
setor, procure tranquilizar-se, pois essa 
energia mais densa é passageira.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando um 
dia emocionalmente intenso, 

especialmente em questões que 
p r e c i s a m  s e r  e n f r e n t a d a s  
racionalmente, como um novo projeto 
de trabalho. Se estiver desempregado, 
uma notícia transformadora pode surgir.

A Lua se une a Vênus em 
Câncer e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando um 
dia emocionalmente intenso. 

Você estará com o coração mais aberto e 
receptivo, mais voltado para as relações 
afetivas. Se estiver só, este pode ser um 
dia importante para um romance, que 
começa a ser desenhado pelo Universo.

By Rosane Michels

Ser criança é maravilhoso, pois podemos 
olhar o mundo sem medo e pensar que ele nos 
pertence. E hoje embelezando nossa High 
Society com sua alegria contagiante  a 
gatinha Júlia Campana Michelis Leal, que 
festejou mais um aniversário. Juju,  que Deus 
abençoe você com muita saúde, amor e paz. 

Que na sua caminhada Ele a acompanhe e lhe presenteie sempre com momentos felizes ao lado dos seus pais, 
irmãos e familiares. Beijinhos e Feliz Aniversário!

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

Marcando presença na Conferência Estadual da 
Advocacia de Mato Grosso a competente equipe 
da Sociedade de Advocacia Simões Santos e 
Nascimento. Na foto com o Presidente Nacional 
da OAB Cláudio Lamachia que esteve em 
Cuiabá participando do evento. 

Fluídos positivos a nossa Miss Mato Grosso 
Aline Castanha Fontes, que hoje a noite disputa 
o título de Miss Brasil. Estamos na torcida com a 
certeza de nosso Estado estar super bem 
representado não só em beleza, mas também em 
cultura. Boa Sorte e Sucessos!

Que a vida continue sorrindo e presenteando você com 
as melhores graças, com muito amor, com muita saúde, 
amizade e felicidades mil. Assim desejamos a você Karla 
Murielly Tavares, votos de um dia muito feliz e que você 
possa celebrar a vida hoje e sempre. Parabéns e muitas 
felicidades por mais um ano de vida.
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O Ministério Público do Estado, por meio da 4ª Promotoria de Justiça 
Cível de Cáceres, (promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira), ingressou 
com ação civil pública, com pedido liminar, requerendo a anulação integral do 
processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde para 
preenchimento de diversas vagas em cargos, desde auxiliar de serviços gerais a 
médicos. Página 03

SAÚDE/CÁCERES

MPE quer anular processo
seletivo suspeito de fraude

A classificação indevida para a segunda fase do certame de candidatos que deveriam ter sido desclassificados na primeira fase, é questionada na ação

Promotor Kledson, menciona várias irregularidades  

Foto Arquivo

PORTEIRA FECHADA

Crise tira ExpoCáceres
do calendário este ano

Página 04

PRETAS

Para alguns proprietários de terrenos baldios em 
Cáceres, que não procedem a devida limpeza, usando o 
espaço deforma especulativa mas não cuidando e com 
isso, contribuindo para a proliferação de insetos 
peçonhentos. O grave é que muitos destes terrenos 
estão próximos ao centro da cidade, como o da foto, há 
menos de cem metros da feira.

BRANCAS

Para os organizadores do Leilão Flavia Mariano, em 
sua 3ª edição, que acontece no dia 22 de outubro, a 
partir das 11h00 no Parque de Exposições de Cáceres, 
cuja renda será revertida em prol do Centro de 
Oncologia do município, a fim de propiciar melhorias 
na estrutura de atendimento e tratamento de pacientes. 

PRETAS

Para o marasmo do Iphan, que há tempos tapou com 
tijolos e cimento, portas de prédios seculares de 
Cáceres isolando alguns deles com tapume meia boca. 
Como se diz lá na roça, isso é que é tombamento, só, 
que de histórico não tem nada, e, pior, de grave, as 
escoras do tapume do prédio da foto, ainda causa 
transtornos aos motoristas, pois ocupam o meio fio da 
estreita rua central.   

BRANCAS

Para a atuação da secretaria de Ação Social de Cáceres, 
que acreditou na solução da novela do Vila Real, e no 
Happy End. E a boa noticia é que a Caixa Econômica 
Federal marcou para os dias 12 e 13 de setembro a 
partir das 8h00 no Centro de Múltiplo Uso do bairro 
Cavalhada, a assinatura dos contratos das 490 casas 
populares. O conjunto vago desde 2012 porque o 
governo do Estado não havia instalado água e esgoto, 
teve a mão da atual gestão e logo, logo poderá ser 
ocupado.

“O escândalo destrói”, advertiu o Papa 
Francisco durante a Missa na Casa Santa Marta. 
Sua Santidade, também disse que se os católicos 
que tem uma “vida dupla”, não se converterem, 
quando se apresentarem diante do Senhor no céu 
Ele dirá “não te conheço”. “Mas o que é o 
escândalo? O escândalo é dizer uma coisa e fazer 
outra; é ter vida dupla. Vida dupla em tudo: sou 
muito católico, vou sempre à Missa, pertenço a 
esta e aquela associação; mas a minha vida não é 
cristã. Não pago o que é justo aos meus 
funcionários, exploro as pessoas, faço jogo sujo 
nos negócios, reciclo dinheiro, vida dupla. 
Muitos católicos são assim. Eles escandalizam”, 
advertiu o Pontífice.

Durante a homilia, o Papa recordou que 
a Bíblia diz: “Cortar a mão”, “arrancar o olho”, 
mas “não escandalizar os pequeninos”, ou seja, 
os justos, “os que confiam no Senhor, que 
simplesmente creem no Senhor”. “Quantas 
vezes ouvimos dizer, nos bairros e outras partes: 
'Ser católico como aquele, melhor ser ateu'. O 
escândalo é isso. Destrói. Joga você no chão. Isso 
acontece todos os dias, basta ver os telejornais e 
ler os jornais.

Os jornais noticiam vários escândalos e 
fazem publicidade de escândalos. Com os 
escândalos se destrói”, denunciou. Francisco 
citou o exemplo de uma empresa importante que 
estava à beira da falência. As autoridades 
queriam evitar uma greve justa, mas que não 
faria bem e queriam conversar com os chefes da 
empresa. As pessoas não tinham dinheiro para 
arcar com as despesas cotidianas, pois não 
recebiam o salário. 

O responsável, um católico, estava de 
férias em uma praia no Oriente Médio e as 
pessoas souberam disso mesmo que a notícia não 
tenha saído nos jornais. “Estes são escândalos”, 
advertiu. “No Evangelho, Jesus fala daqueles 
que escandalizam, sem dizer a palavra 
escândalo, mas se entende: 'Você chegará ao 
Céu, baterá à porta e: Sou eu, Senhor! Não se 
lembra? Eu ia à Igreja, estava sempre com você, 
pertencia a associação tal, fazia muitas coisas. 
Não se lembra de todas as ofertas que eu fiz? Sim, 
lembro-me!

As ofertas! Lembro-me bem: todas 
sujas, roubadas aos pobres. Não o conheço. Esta 
será a resposta de Jesus aos escandalosos que 
fazem vida dupla”, afirmou. “A vida dupla 
provém do seguir as paixões do coração, os 
pecados mortais que são as feridas do pecado 
original”, disse o Papa. Em seguida, exortou a 
não confiar nas riquezas, não dizer “contento-me 
de mim mesmo” e a não adiar a conversão.

“A todos nós, a cada um de nós, fará 
bem, hoje, pensar se há algo de vida dupla em 
nós, de parecer justos. Parecer bons fiéis, bons 
católicos, mas por baixo fazer outra coisa; se há 
algo de vida dupla, se há uma confiança 
excessiva: O Senhor me perdoará tudo. Então, 
continuo”. “Se há alguma coisa a dizer: 'Irei me 
converter, mas hoje não! Amanhã'. Pensemos 
nisso. Aproveitemos da Palavra do Senhor e 
pensemos que o Senhor nisso é muito duro. O 
escândalo destrói”.
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Final de semana sem muitas 
novidades, nova operação da Lava-
Jato, isso já virou carne de vaca, 
magra ou gorda, salvo engano, a de nº 
45, mas podem esperar que até o fim 
dela, se chega a 50ª, até parece que 
não existe outra coisa a se apurar 
neste país, que tem mais de meio 
século de corrupção, propinas e os 
cambas. 

Vai ver que por já fazer parte 
do folclore tupiniquim, a tal operação 
d a  R e p ú b l i c a  d e  C u r i t i b a ,  
comprovando que ser corrupto na 
Gentil Pátria Amada Brasil, dá  
status, não pode parar, sabe-se lá 
porque.

Antigo como o folclore, mais 
velho que Câmara Cascudo, a 
corrupção filha da propina, já no 
tempo de D. João VI, aparecia na 
alfândega, quando embaixadores 
brasileiros em Londres cobravam 
propina nos empréstimos que o Brasil 
contraía em Londres, e na República 
Velha, discorre Nelson Werneck 
Sodré na HISTÓRIA MILITAR DO 
BRASIL as vastas algibeiras de 
generais quando compravam alfafa 
para a Cavalaria. 

Detalhe, muita conversa fiada 
de combate a corrupção, é pra boi 
dormir, um exemplo, na Revolução 
de 30 aconteceu um fenômeno de 
moralismo. 

Os revolucionários atribuíam 
aos coronéis e políticos da República 
Velha um alto índice de corrupção, 
chamavam-nos de os carcomidos.

Vieram então os tenentes 

puros e salvadores e, a pretexto de 
eliminar a corrupção, derrubaram os 
carcomidos e fundaram novas 
dinastias corruptas, muitas das quais 
dominam as políticas de seus estados 
até hoje.

Veja o leitor como o folclore se 
mantém vivo, pelo menos, o político, 
haja vista, que descendentes dos 
coronéis corruptos de antanho, claro, 
carcomidos pelo tempo que não 
perdoa, lutam com unhas e dentes, pra 
manter-se no poder. 

Alguns filhotes da ditadura de 
64, outros capachos oportunistas, se 
vendendo em detrimento da pátria e 
do povo. 

São os sacis, (duas pernas e 
várias mãos); as mulas sem cabeça 
ética, mas alforjes fundos pra botar 
propina; os curupiras com moto 
serras devastando as matas; as cucas 
vazias de pensamentos honestos, só 
pra citar alguns dos personagens do 
folclore político, ativo, prestigiado e 
que dá as cartas no jogo da morte da 
cleptocracia. 

Na festança desta trupe, 
vende-se tempo de horário político na 
TV, troca-se anos de prisão por uma 
delação e leva como brinde uma 
tornozeleira eletrônica, alicia-se 
sindicatos; leiloam-se apoios, uma 
parafernália sem fim, folcloricamente 
prá-lamentarista, eita – égua, que se 
não ficar longe, a coisa pega. 

E só pra lembrar, segunda,é dia 
do folclore, será que alguma escola 
vai se lembrar de comemorar a data?  

Rosane Michels - Editora
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Foto da Semana

Nossa Miss Aline Castanha Fontes, beleza pantaneira 
tchapa&cruz, representando MT no Concurso Miss Brasil 
Be-Emotion, em Ilha Bela, litoral paulista, clicada pela 
organização do evento, durante ensaio no Clube 
Vermelhos. A eleição é hoje a noite e Cáceres está na 
aposta pela vitória de Aline, cotadissima pela critica 
global.

Vida dupla e pecado

Folclore Político
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escolhido será Eduardo.
Para o goleiro Edson 

Kolln, ter a torcida ao lado faz 
toda a diferença, principalmente 
quando se fala da nação 
regatiana. “O torcedor do CRB é 
diferenciado, canta o tempo todo 
e nos passa uma energia que nos 
passa um algo a mais. Contamos 

com o apoio da nação neste 
sábado, será mais um jogo muito 
difícil e que será decidido nos 
detalhes”, disse ele. Enquanto 
monta a estratégia do Galo, Dado 
mostrou que conhece bem o 
a d v e r s á r i o .  P a r a  e l e ,  o  
Luverdense não deveria estar na 
parte de baixo da tabela.

 goleiro Douglas Dias Oque vai substituir o 
s u s p e n s o  H e n a l ,  

ressaltou a necessidade da vitória 
contra o Salgueiro, amanhã, para 
o Cuiabá manter vivas as 
esperanças de classificação à 
segunda fase da

Série C do Campeonato 
Brasileiro. Se vencer, o Dourado 
chega aos dezenove pontos, 
encos ta  no  p rópr io  t ime  
pernambucano, que atualmente é 
o quarto colocado do Grupo A 
com 20 pontos.

Para Douglas, esse duelo 
é uma decisão e tem tudo para ser 
um grande jogo, marcado pelo 
equilíbrio. Das nove partidas 
disputadas entre Cuiabá e 
Salgueiro, oito terminaram 
e m p a t a d a s .  O  t i m e  
pernambucano tem uma vitória e 
o Cuiabá nunca venceu.

“Vai ser um jogo de seis 
pontos entre duas equipes que 
brigam por classificação para a 
próxima fase da competição. O 
Salgueiro vem fazendo um 
grande campeonato. Essa partida 

tem tudo para ser marcada pelo 
equilíbrio, mas estaremos em 
casa e precisamos da vitória”, 
afirmou.

Segundo o arqueiro, a 
equipe vai fazer de tudo para 
conquistar uma vaga na segunda 
fase da Série C do Brasileiro. 
“Nós vamos lutar até o fim para 
garantir uma vaga na segunda 

fase. Só depende de nós fazermos 
uma boa seqüência e conquistar 
e s s e  o b j e t i v o .  E s t a m o s  
preparados e motivados”,  
finalizou Douglas. 

O jogo entre Cuiabá e 
Salgueiro será neste domingo, às 
18h, na Arena Pantanal. A partida 
é válida pela 15ª rodada da Série 
C do Brasileiro.

 Luverdense finalizou a Opreparação na manhã da 
quinta-feira em Lucas do 

Rio Verde e embarcou para 
Maceió com duas baixas: os 
volantes Ricardo e Moacir. O 
time mato-grossense enfrenta o 
CRB-AL neste sábado, pela 21ª 
rodada da Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Ricardo, eleito o craque 
do Campeonato Mato-grossense 
deste ano, sentiu uma pubalgia e 
foi vetado pelo departamento 
médico. Moacir está com uma 
contratura muscular e foi 
poupado. Dos dois, o caso mais 
grave é de Ricardo, que pode 
desfalcar o time por um período 
mais longo.

No lugar de Ricardo, Guly 
surge como a primeira opção. O 

técnico Júnior Rocha tem o jovem 
Kazu para a posição, mas ele deve 
começar no banco de reservas. 
Para substituir Moacir, Marcos 
Aurélio deve ser o escolhido para 
compor a linha de quatro 
ofensiva. O meia foi bem na 
vitória diante do Juventude, na 
ú l t ima  rodada ,  i nc lu s ive  
marcando o único gol da partida.

Outra mudança na equipe 
deve ser a efetivação do lateral-
direito Gabriel Passos, que 
também agradou na vitória sobre 
os gaúchos. Aderlan estava 
suspenso, volta a ficar à 
disposição, mas deve ser opção 
no banco de reservas. Nas demais 
posições o time deve ser o 
mesmo. O provável Luverdense 
para encarar os alagoanos terá 
Diogo Silva; Gabriel Passos, 

Pablo, Willian e Paulinho; Guly, 
Marcos Aurélio e Sérgio Mota; 
Rafael Silva, Douglas Baggio e 
Alfredo.

O adversário do Verdão 
do Norte, o Galo Regatiano, 
espera um grande público para 
empurrar o CRB rumo aos 31 
pontos na competição, neste 
sábado, 16h30, no Estádio Rei 
Pelé.bCom a semana cheia para 
trabalhar, o técnico Dado 
Cavalcanti  precisa de uma 
resposta imediata para a derrota 
contra o Ceará no ultimo combate 
pela Série B e até antecipou a 
equipe que vai a campo.

O treinador sabe que 
dificilmente vai contar com 
Marcos Martins, com um corte no 
pé direito e um inchaço no 
tornozelo e para o lugar dele, o 

NO REI PELÉ

Briga promete, pois o Galo precisa vencer pra apagar derrota anterior
contra o Fortaleza e o Luverdense depende de vitória para sair da degola

Volantes lesionados desfalcam  
Luverdense hoje contra o CRB

Globo Esporte c/ Redação

Embate entre Luverdense e CRB será hoje no Rei Pelé  

Briga vai ser feia na Arena e Dourado aposta nos 3 pontos  

Foto: G.E

GOLEIRO OTIMISTA

Redação c/ O.E

Dias substitui Henal nas metas
do Dourado contra o Salgueiro
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pelo mercado norte americano, 
seria temerário arriscar.

Aliado a isso, enfatizou a 
extinção da obrigatoriedade do 
pagamento da contribuição 
s indical  rura l  na  Reforma 
Trabalhista, fator que agrava a 
crise sobre o Sindicato de 
Cáceres.

Segundo ele, foi levado 
em conta também as al tas 
cobranças de taxas, impostos, 
alvarás e autorizações que pairam 
sobre a realização de uma 
exposição agropecuária, e que 
também diante da crise,  o 
sindicato não poderia contar com 
o apoio financeiro do município, 
do estado e da união.

Na nota ele ressalta que a 
decisão apesar de difícil foi 
tomada em conjunto com toda a 
diretoria e tem como princípio 
resguardar o patrimônio do 
Sindicato rural, pois se fosse 
realizada a ExpoCáceres diante 
desse cenário, os resultados 
financeiros seriam negativos.

O  p r e s i d e n t e  a i n d a 
informou que estarão pensando 
em um novo modelo e buscará 
parceiros  para  real izar  no 
próximo ano, um evento que 
tenha como foco central a 
tecnologia no agronegócio.

a manhã de ontem, o Npresidente do Sindicato 
R u r a l  d e  C á c e r e s 

Jeremias Pereira Leite, ratificou a 
nota  divulgada na semana 
passada, à imprensa, destacando 
em caráter peremptório, que 
infelizmente e contra a vontade 
dele e dois associados, Cáceres 
vai ficar sem sua exposição este 
ano. 
 Po r t an to ,  ape sa r  do 
sucesso das anteriores, em 2017, 
o sindicato vai fazer uma pausa, 
esperara poeira acentuar, para 

com certeza em 2018, voltar a 
toda com a festança rural.

Jeremias destacou que 
tomar a radical e extrema decisão 
de cancelar a ExpoCáceres 2017 
foi difícil e envolveu várias 
questões. Segundo ele, além da 
crise econômica generalizada em 
conjunto com as dificuldades 
i m p o s t a s  a  a t i v i d a d e  d a 
bovinocultura em função da 
Operação Carne Fraca,  da 
delação premiada da JBS, do 
f e c h a m e n t o  d e  p l a n t a s 
frigoríficas e restrições impostas 

na segunda e apenas na terça 
feira, a friagem judia um pouco 
caindo para os 18 graus. 

Já na quarta feira, volta ao 
normal pantaneiro dos 21 graus. 
A máxima deste sábado de 35º se 
repete na terça feira, com 28 no 
domingo, 27 na segunda e 30 
graus na terça.

 frente fria prevista para Achegar em Cuiabá a partir 
de amanhã, com queda da 

t e m p e r a t u r a ,  d e s s a  v e z 
acompanhada de chuva, pode não 
surpreender os cacerenses, que 
convivem esta semana com 
temperaturas amenas durante as 
madrugadas e sol inclemente 
durante os dias, pois a mínima na 
queda por aqui será de 18º. Um 
friozinho ameno, que não vai 
exigir muito e que sobe um pouco 
na segunda feira.

Se o leitor vai viajar para a 
capital, fica o registro, conforme 
o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), no domingo 
(20), a mínima prevista para 
Cuiabá é de 19°, com muitas 
nuvens e chuvas periódicas e na 
segunda-feira (21), a temperatura 
deverá ficar ainda mais baixa, 
chegando a 17° no momento mais 
frio do dia e 25° no mais quente, 
também com possibilidade de 
c h u v a . S e  e m  C u i a b á  a 
temperatura deverá baixar, em 
Chapada o frio deverá ser ainda 
maior. No domingo (20), quando 
começa a queda de temperatura, a 

previsão é de que a cidade tenha 
11° de mínima e 27° de máxima, 
com Sol pela manhã e pancadas 
de chuvas a partir da tarde.

Enquanto em Cuia e 
Chapada as temperaturas caem 
relativamente, aqui em Cáceres, o 
Clima Tempo, prevê mínimas de 
23 para hoje, 22 para domingo, 21 

 vereador Cézare Pastorello O(PSDB), apresentou à Câmara 
m u n i c i p a l  p r o j e t o  p a r a 

transferência do imóvel do DNIT em 
Cáceres para o município. Em sua 
indicação, dirigida ao CODERC – 
Conselho de Desenvolvimento Regional 
de Cáceres, Pastorello justifica a pressa e o 
motivo da transferência.

“O Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão tem procurado fazer a 
comercialização dos imóveis da União, 
para reduzir  gastos  e  aumentar  a 
arrecadação com a oferta de imóveis que 
estão subutilizados. Há muito tempo o 
DNIT deixou de ser um órgão executor de 
o b r a s  e  p a s s o u  a  s e r  u m  ó r g ã o 
administrador de contratos, com equipes 
especializadas na elaboração de projetos, 
acompanhamento e fiscalização. Logo, os 
pátios de sedes do DNIT  em todo o país, 
correm o risco de serem vendidos pelo 
governo federal, já que a estrutura que as 
equipes demandam é muito menor”, 
explica o vereador. A intenção é que a área 
seja doada ou permutada com o município, 
para que receba a Secretaria de Obras e 
outras estruturas, como o estacionamento 
dos ônibus escolares. O vereador destaca 
que, com o início do funcionamento da 
Escola Técnica Estadual, ao lado do atual 
pátio da Secretaria de Obras, o tráfego de 

máquinas pesadas ficará inviável.
Sobre o pedido ser endereçado ao 
CODERC, Pastorello esclarece que a 
i n s t i t u i ção  t em  s ido  de  ex t r ema 
importância para a região de Cáceres.

“O CODERC tem sido tão ou 
mais importante para Cáceres do que a 
representação de deputados. Por meio do 
C O D E R C  f o r a m  i n i c i a d a s  e , 
principalmente, finalizadas as obras das 
pontes nas laterais da Avenida São Luiz. 
Foram alocadas mais de 3 mil toneladas de 
fresado de asfalto para a recuperação de 
ruas e recapeamento. Nosso aeroporto, o 
Nelson Dantas, foi incluído no Programa 
Nacional de Aviação Regional. Ou seja, 
temos muito o que agradecer ao CODERC 
e ao Senador Wellington Fagundes, que 
tem atuado como um cacerense em Brasília 
para atender às demandas do Conselho.”

O presidente do CODERC, Júlio 
Semelc, recebeu como um desafio essa 
proposta do vereador. “É uma área 
gigantesca, dentro da área urbana. Com 
certeza há planos do Governo Federal em 
leiloar esse terreno. Porém, o interesse de 
um ente federativo, como o município de 
Cáceres, deve prevalecer. Vamos em busca 
dessa solução.” A indicação do vereador 
será discutida na próxima segunda-feira, 
21 de agosto, na Câmara Municipal de 
Cáceres

Sindicato alega crise e corta
Expo-Cáceres do calendário

Varias são a Operação Carne Fraca,  delação premiada da JBS, fechamento de plantas frigoríficas e extinção da obrigação do pagamento da contribuição sindical

CARNE-FRACA

Da Redação

Alegria de lançamento fica na saudade da peonada

SOL AMENO

Frio de Cuia e Chapada
chega ameno em Cáceres
Da Redação

Friozinho não deve atrapalhar uma tarde na praia do Daveron  

Foto: JCC 

PERMUTA

Vereador quer a transferência
de imóvel do DNIT em Cáceres
Assessoria

Parlamentar Pastorello pensa em aproveitar espaço  

Foto: Assessoria

acesso as suas próprias notas, atribuídas 
pela Comissão Examinadora do Seletivo, 
por meio da utilização de equipamentos 
eletrônicos pessoais dos membros da 
comissão; “sendo certa, ainda, a 
constatação de classificação indevida 
para a segunda fase do certame de 
candidatos que, segundo as próprias 
regras do edital de abertura, deveriam ter 
sido desclassificados em sua primeira 
fase (com pleno conhecimento da 
Comissão Examinadora do Seletivo)”, 
explica o promotor.

Conforme os editais publicados 
pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Cáceres, o resultado obtido pelos 
candidatos nas avaliações realizadas 
consistia tão somente na descrição 
“classificado”, “desclassificado” ou 
“indeferido. 

“Sendo certo que a ordem da 
classificação dos referidos candidatos 
era, em tese, baseada nas notas 
sigilosamente atribuídas pelos membros 

da Comissão Examinadora”, diz o 
promotor de Justiça.  Completando, disse 
que as pontuações jamais foram 
publicamente divulgadas e o poder 
público municipal também não autorizou 
o acesso dos próprios candidatos às suas 
correspondentes notas (nem mesmo para 
f i n s  d e  m a n e j o  d e  r e c u r s o  
administrativo).

“ S e  o s  c a n d i d a t o s  
desconheciam as notas que lhes foram 
atribuídas pela Comissão Examinadora, 
quais fundamentos os mesmos poderiam 
manejar para realizar uma impugnação 
efetiva às deliberações administrativas da 
comissão? Obviamente os candidatos 
somente poderiam se limitar a postular 
genericamente a revisão das suas notas, 
sem a ar t iculação de nenhuma 
argumentação quanto às decisões da 
comissão examinadora, as quais, diante 
da simples análise dos fatos acima 
apresentados, se mostram amplamente 
questionável”.
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 Ministério Público do Estado, Opor meio da 4ª Promotoria de 
Justiça Cível de Cáceres, 

ingressou com ação civil pública, com 
pedido liminar, requerendo a anulação 
integral do processo seletivo realizado 
pela Secretaria Municipal de Saúde para 
preenchimento de diversas vagas em 
cargos que vão desde auxiliar de serviços 
gerais a médicos.

De acordo com a ação, o teste 
seletivo foi organizado com uma fase de 
análise de currículo (eliminatória) e uma 
fase de entrevistas (classificatória). No 
edital de abertura do processo, bem como 
nos editais de retificação, “não são 
citados critérios minimamente objetivos 
e norteadores da denominada “fase de 
entrevista”, ou, ainda, a pontuação 
passível de atribuição aos candidatos 
nesta fase”, destaca o promotor de Justiça 
Kledson Dionysio de Oliveira.

Além disso, os candidatos não 
tiveram em nenhuma oportunidade 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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Estadual de Polinter. Conduzido à 
delegacia de polícia, Célio Eiji 
Tobisawa, foi colocado à disposição da 
Justiça.

Célio fora condenado pela 
Justiça de Mato Grosso a 17 anos e 10 
meses de prisão por estupro de pacientes 
do hospital regional de Colíder, além de 
ter sido acusado de abusar de um jovem 
em Cáceres, quando teve sua prisão 
decretada à revelia por não ter cumprido 
as exigências atinentes ao processo que 
tramitava na 2ª Vara Criminal da 
Comarca do município.

O medico que estava foragido 
da Justiça após ser condenado  por 
estupro de vulnerável e atentado 
violento ao pudor,  foi condenado, pelo 
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Cuiabá,  a mais de 17 anos de prisão em 
r e g i m e  i n i c i a l m e n t e  f e c h a d o ,  
ratificando que ele ainda responde por 
processo criminal na Comarca de 
Cáceres pelos mesmos crimes.

O  m a n d a d o  d e  p r i s ã o  
preventiva foi encaminhado pela 
Gerência Estadual de Polinter e a equipe 
da Polícia Civil de São Felix do 
Araguaia conseguiu localizar o médico 
em seu consultório médico, onde ele 
realizava atendimentos há cada 15 dias, 
além de prestar serviço laboral para o 
município.

Segundo a sentença, do juiz 
Érico de Almeida Duarte, Tobisawa fez 
ao menos sete vítimas, todos, homens e 
com idades entre 20 e 30 anos, 
i lustrando em sua denuncia o 
representante do Ministério Público, 
que os episódios ocorriam quando o 
médico sedava os pacientes para 
procedimentos cirúrgicos.

 médico ortopedista Célio Eiji OTobisawa que responde a vários 
processos por suspeita de abusar 

sexualmente dos pacientes dele foi preso 

na quinta-feira (17) em seu consultório 
médico pela equipe da Polícia Civil de 
São Felix do Araguaia, cumprindo 
mandado despachado pela Gerência 

ois indivíduos suspeitos foram Ddetidos pela Polícia Militar na 
madrugada de ontem, numa rua do 

bairro Vitória Régia e um terceiro, no Jardim 
do Trevo em Cáceres, pouco depois de atacar 
o Mercado Janaína e uma loja do Vitória, 
praticando um roubo

A polícia foi informada do estarro 
do trio no mercado via Ciosp (Centro 
Integrado de Operações e Segurança 
Pública) sobre um roubo no Mercado 
Janaina. Chegando ao local os policiais 
foram informados pelo guarda do 
estabelecimento que tinha ouvido barulhos 
dentro do mercado, mas como ele trabalha na 
área externa do estabelecimento, não tinha 
acesso ao interior do mercado.

Uma viatura se deslocava para dar 
apoio aos policiais que estavam no local do 
furto e no caminho, avistou uma pessoa, 
trajando uma farda do exército em atitude 
suspeita. Parado e baculejado, o suspeito que 
carregava uma caixa de compra, contendo 

garrafas de bebida alcoólica, vários pares de 
chinelos e sapatos, foi identificado como 
Darlan de Souza Fernandes de Almeida (28).

Num papo eto e sem caô com os 
fardados, Darlan disse que os produtos que 
estava transportando eram do Mercado 
Janaína, que ele havia “pegado” após 
arrombar a porta dos fundos com um 
comparsa. Com as informações a polícia 
diligenciou nas imediações dos bairros 
circunvizinhos e conseguiu deter Renato 
Garcia de Carvalho (26), no Jardim do Trevo, 
com os demais produtos furto.

Grampeado os dois, recuperada a 
muamba furtada, os dois gaturamas foram 
encaminhados a Del Pol. e ali, vomitaram 
que tinham metido a mão grande na Loja 
G'Xarm, Confecções naquele bairro, 
mediante arrombamento da porta da frente. A 
policia  local izou as  vi t imas,  que 
reconheceram os produtos subtraídos e os 
amigos do alheio,ficaram pelalí mesmo, pra 
passar umas férias atrás das grades.

Liminar do MP pugna anulação
de processo seletivo em Cáceres

Conforme ação, a ordem da classificação dos referidos candidatos era, em tese, baseada nas notas sigilosamente atribuídas pela Comissão Examinadora

SUSPEITA DE FRAUDE

MPE-MT c/ Redação

Promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira   

Foto: Arquivo

PRESO NO ARAGUAIA

Capturado medico acusado de
abusar de vitima em Cáceres

Da Redação

Célio Eiji Tobisawa, condenado a 17 anos de prisão  

Foto: Arquivo

Foto: Pedro Miguel

CANA NOS VAGAUS

Dupla arromba mercado
e loja no Jardim Vitória

C.N. c/ Redação
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 estudante do Instituto OFederal de Mato Grosso 
(IFMT), Fábio Macedo 

Silva Júnior, de 15 anos, faleceu 
na última quinta-feira (17), no 
município de Pontes e Lacerda, 
com suspeita de meningite viral. 
A doença é contagiosa e a 
Secretaria Municipal de Saúde do 
município ainda apura a causa da 
morte. Na última quarta-feira 
(16), Fabio Júnior foi internado 

no Hospital São Luiz, em 
Cáceres, com suspeita de 
meningite. O garoto é natural de 
Pontes e Lacerda, mas teve que 
ser encaminhado para Cáceres 
para que recebesse um melhor 
tratamento. No entanto, já na 
quinta-feira o adolescente não 
resistiu e morreu.

A Declaração de Óbito diz 
que a causa da morte foi por 
meningite viral, porém, a 

Secretaria Municipal de Pontes e 
Lacerda, ainda apura o caso e 
aguarda os resultados de exames 
para emitir um laudo oficial.

A meningite viral é uma 
doença contagiosa e é transmitida 
de pessoa para pessoa através de 
gotículas de saliva ou secreção 
expe l idas  por  ind iv íduos  
infectados ao falar, tossir, espirrar 
ou beijar. Entre os sintomas estão 
dores no corpo, febre, náusea, 
manchas vermelhas na pele, 
ritmo cardíaco acelerado, entre 
outros.

O Instituto Federal de 
Mato Grosso de Pontes e 
Lacerda, onde Fabio estudava, 
emitiu uma nota de pesar 
lamentando a morte do garoto. 
Por causa da suspeita, o IFMT 
disse que aguarda o laudo da 
Secretaria de Saúde “para que as 
possíveis providências sejam 
t o m a d a s ,  c a s o  f o r e m  
necessárias”. As aulas foram 
suspensas na sexta-feira (18).

No Facebook, vários 
amigos e familiares do garoto 
fizeram postagens lamentando a 
morte inesperada e desejando 
força aos pais.
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 partir de agora, todos os Atribunais do país terão que 
informar ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) os 
salários pagos aos juízes de forma 
de t a lhada ,  d i sc r iminando  
inclusive valores extras, como 
subsídios e verbas especiais.

A determinação é da 
presidente do CNJ, ministra 
Cármen Lúcia, que também 
preside o Supremo Tribunal 
Federal (STF). Em portaria 
publicada ontem, (18), a ministra 
ordenou que, em até 10 dias, 
sejam enviadas ao CNJ cópias das 
folhas de pagamento dos 
magistrados de janeiro de 2017 
até o mês de agosto de 2017.

A partir de setembro, os 
documentos passarão a ser 
enviados em até cinco dias após o 
pagamento, “para divulgação 
ampla aos cidadãos e controle dos 
órgãos competentes”, incluindo o 
próprio CNJ, órgão de controle do 
Judiciário. 

Nesta semana, ganhou 
notoriedade o caso do juiz Mirko 

Vincenzo Giannotte, da 6ª Vara da 
Comarca de Sinop, que recebeu 
R$ 503,9 mil em vencimentos no 
início deste mês.

Segundo o Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, uma 
decisão do CNJ autoriza o 
pagamento extra, que é referente 
ao período no qual o magistrado 
atuou em uma comarca de porte 
maior, entre 2004 e 2009, e 
recebeu salário menor que a 
função exercida.

De acordo com a lei, 
nenhum servidor, o que inclui os 
juízes, pode ganhar mais que o 
teto, que é o salário de ministros 
do supremo, de R$ 33.763. No 
e n t a n t o ,  p o r  c o n t a  d e  
entendimento do STF, verbas 
indenizatórias, como diárias e 
auxílio-creche e moradia, não 
entram no cálculo do teto.

Além disso, indenizações 
específicas garantidas aos juízes 
também não entram não são 
contabilizados no teto, o que faz 
os  sa lá r ios ,  em a lgumas  
situações, superarem R$ 100 mil.

EXTRA-OFICIAL

Estudante morre em Cáceres  
com suspeita de meningite viral

O garoto de Pontes e Lacerda foi encaminhado para Cáceres a fim de receber 
um melhor tratamento, no entanto,  na quinta-feira não resistiu e foi a óbito

Da Redação

Fábio Macedo Silva Júnior, estudava no IFMT  

Foto: Reprodução

HOLERITE NA MÃO

STF decide que salário de juiz
devem ser informados ao CNJ
Da Redação

Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, salário de R$ 503mil  

Foto: facebook
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Ingredientes: 1 couve-flor média (melhor se encontrar 
grande); 5 coxas e sobre-coxas de frango; 3 dentes de alho 
amassados; 1 cebola média picada; Meio copo de água; 1 
requeijão - melhor ainda se for do tipo catupiri; sal e temperos a gosto; Modo de preparo -  Primeiramente você 
deve refogar o alho e a cebola numa panela, até ficarem dourados. Em seguida, acrescente as coxas e sobre-coxas, 
deixe refogar novamente. Acrescente o tempero. Lave e corte a couve-flor. Depois dos pedaços de frango estarem 
refogadinhos, adicione na panela a água e a couve-flor. Tampe a panela para cozinhar bem. De vez em quando, é 
bom mexer, devagarinho, para não desmanchar. Assim que estiver bem cozida, acrescente o requeijão e mexa com 
cuidado. Tempo de preparo: 30 minutos.- Tempo de cozimento: aproximadamente 30 minutos. Rendimento: 6 
pratos

Uma verdadeira rainha. 
Nascida entre 23/7 e 22/8, a 
leonina é uma jóia rara. Vaidosa 
ao extremo, adora uma grife, 
coisas caras e exclusivas. A 
mulher do signo de Leão gosta de 

causar e aparecer. Criativa, 
generosa, expressiva e decidida. 
Essa mulher é como o seu 
elemento: fogo. Ela se ama, mas 
não é egoísta. Pelo contrário, ela é 
compreensiva, afetiva e bondosa. 

Às vezes pode ser orgulhosa e 
vaidosa, mas nada de arrogante 
ou insuportável. Adora o homem 
capaz de vencer dificuldades, 
principalmente se for para ficar 
c o m  e l a .  É  u m a  p a r c e i r a 
amorosíssima e dedicada. Porém 
ela não deixa de gosta de ser o 
centro das atenções masculinas. 

A leonina é afetuosa e 
estável. Quando apaixonadas 
a d o r a m  e s q u e n t a r  o 
relacionamento com surpresas. A 
m u l h e r  d e s s e  s i g n o  t e m 
personalidade forte e em algum 
momento vai testar sua relação. 
Para ela, o sexo precisa de 
fantasias e novidades.

Lubrificação: A falta de lubrificação no motor é um grande fator 
de risco para a vida do próprio pois, as partes metálicas irão entrar 
em atrito e conseqüentemente, irão aquecer-se a ponto de 
fundirem-se. Os carros sempre possuem uma luz espia para 
indicar ao motorista que há algum problema de lubrificação, esta 
basicamente avisa que a pressão do óleo lubrificante está 
insuficiente, ou seja, há algo errado ocorrendo. O manômetro, é a 
peça que faz esta leitura de pressão do óleo com o auxílio do 
pressostato, a famosa cebolinha. Os problemas mais comuns 
quanto a lubrificação são: Filtro de óleo sujo, obstruído; Óleo 
lubrificante vencido, ou de especificação diferente da 

recomendada pelo fabricante, ou ainda óleo contaminado (água, por exemplo); Superaquecimento do 
motor; Bomba de óleo desgastada; Regulagem inadequada do motor (marcha-lenta muito baixa). Lembre-
se que quando a luz de pressão do óleo acender, o carro deve ser parado (em lugar seguro) o quanto antes e o 
motor desligado, pois há grande risco de fundir o motor caso haja falta de lubrificação.

Couve Flor 
com Frango

FORÇA DO QUERER
Só pra contrariar, vamos contar pros e pras leitores (as) 
que Jeiza (Paolla Oliveira) vai atirar em Rubinho 
(Emílio Dantas) e prender o bandido nos próximos 
capítulos de "A força do querer". Tudo começará 
quando a polícia decidir invadir o morro onde o 
traficante e Bibi (Juliana Paes) estão morando. Jeiza vai 
comandar a operação, que terá como objetivo prender 
Rubinho e Sabiá (Jonathan Azevedo).

CURTINDO SOM
Para muitos, a última quarta-feira (16) pode 
ter sido um dia completamente normal, mas 
para a maior musa pop do Brasil, Anitta, foi 
um dia de folga aproveitado de uma maneira 
bem agitada, com direito a muita diversão. 
Para curtir o break com gosto, a cantora 
recebeu em sua mansão no Rio muitos 
famosos para fazer com ela as coisas que 
mais gosta: curtir um bom som e dançar até 
cansar, sem moderação.

CHUMBO TROCADO?
A cantora Kelly Key, afirmou ter certeza que o 
marido, o empresário angolano Mico Freitas, 
com quem é casada há 13 anos, é fiel. Kelly 
afirmou que se o marido já pulou a cerca foi 
porque ela deu motivo. “Se ele me traísse, eu 
tenho certeza que dei essa brecha. Para ele, 
não cabe uma traição gratuita, eu ponho a mão 
no fogo pelo meu marido. No dia que você 
ouvir que ele me traiu, dei motivo para ele me 
trair, porque vacilei também”, disse.

FILHA DE PEIXE
A futura estilista Sasha, filha da 
apresentadora brasileira Xuxa e de 
Luciano Zafir, parece estar vivendo 
a melhor fase de sua vida. Depois de 
se mudar para Nova York, onde faz 
faculdade e divide um apartamento 
com uma colega, a estudante 
também tem se esbaldado em 
lugares pra lá de cinematográficos 
ao redor do mundo e registrando 
tudo no Instagram , como foi o caso da praia de Cala Deià, em 
Mallorca.

FARO DE PATRÍCIA
A guerra de audiência aos domingos 
está menos bélica. Rodrigo Faro viu 
aumentar a diferença de seu 'Hora 
do Faro' em relação ao 'Programa da 
Eliana'. A titular da atração do SBT 
afastou-se da TV por conta de 
complicações na gravidez. Desde 
que Patrícia Abravanel assumiu o 
posto, no início de junho, a 

produção marcou 6.6 de média, ante 7.1 com Eliana, de janeiro a 
maio. Na média geral em 2017, o dominical está com 7 pontos.

Samuel Colt foi um armeiro, inventor e industrial de Hartford, Connecticut nos Estados 
Unidos da América. Ele fundou a Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, e 
tornou a produção em massa do revólver comercialmente viável, revolucionou também 
os processos de fabricação, em 1836, ao estabelecer uma fábrica de pistolas a partir de 
peças intercambiáveis. Dois primeiros empreendimentos comerciais do Colt estavam 
produzindo armas de fogo em Paterson, Nova Jersey e fabricando minas submarinas; 
ambos terminaram em decepção. Durante a guerra civil americana, sua fábrica em 
Hartford forneceu armas de fogo para ambos do norte e do sul. Mais tarde, suas armas 
de fogo foram proeminentes durante o assentamento da fronteira ocidental. 

Inventor do Revólver

O Fogo da 
nativa de Leão

A romã, fruta que é cercada de misticismo, fazendo parte de simpatias e 
rituais, afamada por trazer bons fluidos, também pode ser uma poderosa aliada da 
saúde. É na polpa, formada por sementes em forma de cápsulas translúcidas que se 
encontram a maioria dos nutrientes e compostos benéficos da fruta. Rica em ácidos 
graxos, a romã beneficia de forma especial o sistema cardiovascular, diminuindo o 
colesterol ruim, fortalecendo as paredes internas dos vasos e evitando, assim, os 
temidos infarto e derrame. Além de proteger as nossas artérias, a romã também 
possui gálico, elágico e protocatequínico, que tem poder de barrar algumas moléculas que danificam a estrutura celular 
e desencadeiam o câncer. Para infecções e inflamações da garganta, a dica é um chá de romã: Tente, Ferva 150ml (1 
xícara de chá) de água com 6g de cascas de romã por alguns minutos. Coe e deixe tampado até amornar. Devem ser 
feitos no mínimo três gargarejos durante o dia para aliviar a garganta inflamada. O chá da casca desta fruta possui 
propriedades anticépticas e antiinflamatórias que combatem os microorganismos causadores da inflamação. 

Saúde Natural
A Santa Romã


