
Destaque especial desta 
quarta-feira é endereçado ao 
Pastor da Assembleia de Deus 
Nova Al iança (ADNA) 
C a s s i a n o  C r e m o n  q u e  
receberá neste dia o Título de 
Cidadão Cacerense pelos 
r e l e v a n t e s  t r a b a l h o s  
d e s e n v o l v i d o s  c o m  a  
comunidade  cacerense .  
Cassiano,  que chegou em 
Cáceres no ano de 2006, é 
professor concursado da 
U n e m a t  n o  c u r s o  d e  
Agronomia e foi consagrado 
Pastor no ano de 2013. Dentre 
os trabalhos que merecem 
destaque o Sopão distribuído 
nas comunidades carentes; 
Supe r  Sex t a  a t i v idade  

religiosa para os jovens; Jiu-Jítsu; Aulas de instrumentos musicais e outros. Parabéns pela justa homenagem. 
Nossos aplausos é pra você. Na foto ao lado da esposa Nilbe Carla e filhos Vitor e Heloá.
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A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno e 
Marte em Peixes, indicando 
um dia de movimento e 
aprofundamento emocional. 
Algumas coisas e pessoas são 
deixadas naturalmente para 

trás. O dia pode envolver uma decisão 
importante relacionada ao seu dinheiro e 
investimentos.

Esotérico

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno 
e  M a r t e  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia  de 
movimento agradável nos 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais, com aproximação de 
amigos. O dia é ótimo para sair e divertir-
se com sua tribo. Um bom contato 
comercial pode ser realizado.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno 
e  M a r t e  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia intenso, 
especialmente no trabalho. 
O momento pode estar 

relacionado à chegada de um novo projeto 
ou um convite para trabalhar em outra 
empresa. Se estiver desempregado pode 
receber uma boa notícia.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de 
Netuno e Marte em Peixes, 
indicando um dia de 
movimento na vida social e 

aproximação de pessoas interessantes. O 
momento pode envolver um novo amor 
para cancerianos solitários. Se for 
comprometido, aproveite para renovar 
as energias do relacionamento.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno e 
Marte em Peixes, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 
d o m é s t i c a  e  o s  

relacionamentos familiares, que passam por 
um período de renovação. É um bom 
momento para começar uma reforma ou 
uma construção.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno 
e  M a r t e  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia de maior 
envolvimento com projetos 
profissionais e planos de 

negócios que devem ser colocados em 
prática rapidamente. O momento pode 
envolver a apresentação de um novo 
projeto.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno 
e  M a r t e  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia  de  
movimento intenso na vida 
material e financeira. Uma 

negociação envolvendo um novo projeto 
ou contrato pode começar ou dar um passo 
à frente. Ótimo momento para um novo 
investimento.

A Lua em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Netuno e 
Marte em Peixes, indicando 
um dia de intensidade 
emocional e possibilidade de 
se apaixonar. Suas emoções 

podem estar à flor da pele e você deve tomar 
cuidados redobrados com a impulsividade, 
pois você pode arrepender-se de algumas 
atitudes em pouco tempo.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de 
Netuno e Marte em Peixes, 
indicando um dia de maior 
e n v o l v i m e n t o  c o m  

trabalhos em equipe. Você pode ser 
convidado a gerenciar uma nova equipe de 
trabalho. Dia ótimo para contatos 
comerciais com grandes empresas ou 
instituições.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno e 
Marte em Peixes, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com projetos 
d e  m é d i o  p r a z o ,  

especialmente se estiver envolvido com 
publicações e/ou pessoas e empresas 
estrangeiras. Uma viagem internacional 
pode ser marcada ou realizada.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de 
Netuno e Marte em Peixes, 
indicando um dia de 
movimento na vida social e 

m e l h o r a  n a  c o m u n i c a ç ã o ,  
especialmente se estiver envolvido em 
negociações e acordos. Um contato 
comercial pode resultar em um novo 
contrato rapidamente.

A Lua em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de 
Netuno e Marte em Peixes, 
indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de distanciar-se da vida 
social e de conversas vazias. Um amor 
do passado pode voltar à sua vida. No 
entanto, não tome nenhuma decisão 
impulsivamente.

By Rosane Michels

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

Vivas ao garotão Arthur Bodoni que apaga 
mais uma velinha e recebe o carinho mais que 
especial dos pais Geva e Michelline, da vovó 
coruja Fátima, dos tios e colegas do CIC. Que 
Papai do Céu lhe presenteie com um ano 
recheado de coisas boas. Feliz Niver!!!

Votos de felicidades e muitos anos de vida ao jornalista 
Luizmar Faquini que comemorou data nova ontem. Que 
Deus lhe conceda muitas realizações acompanhadas de 
saúde e vitórias. Grande abraço da família do JCC.

Sucessos a escritora Isadora Hallak Ribeiro que lançou 
sua primeira obra intitulada "Lola e a árvore de 
chocolate". A autora com apenas 9 anos lançou o livro em 
duas línguas inglês e português. Parabéns!!!

ANO 57 - Nº 10.413

CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 05  DE DEZEMBRO DE 2018

Já está em fase de acabamento na Praça Barão e Sicmatur, os 
tradicionais Presépio, Casa do Papai Noel e demais decorações  natalinas, 
com destaque para a réplica da Cáceres de São Luiz, com seu casario 
colonial.  O prefeito Francis Maris convida a população para estar presente 
amanhã, (6), na abertura das comemorações do Natal, no Centro de 
Eventos Maria Sofhia Leite, na Sicmatur, a partir das 19h00. Página 03

A Pró-Saúde Associação 
Beneficente de Assistência Social 
e Hospitalar assumiu a gestão 
própria do Hospital São Luiz 
(HSL), em Cáceres, a partir do 
último sábado. O início da 
administração da unidade 
ocorreu por meio de um processo 
de transição que durou 30 dias e 
assegurou a continuidade dos 
serviços prestados à população 
por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e de convênios 
médicos. 

Página 03

Oito bandidos foram detidos pelo 
assalto a uma agência do Banco do Brasil em 
Mirassol D'Oeste no começo desta semana. 
No estarro policial, três dos bandidos foram 
presos pela P. M ainda em Mirassol e cinco 
pela P.R.F, na altura do posto 120, quando 
tentavam fugir para Cuiabá. Na fuga, eles 
deixaram para trás equipamentos utilizados 
para entrar na agência, como furadeiras, 
lixadeiras e discos de corte. 

Página 04
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O meliante vulgo de Adrianinho e que também responde no 
submundo do crime pelo apelido de Patricinho, foi preso pela Policia 
Militar de Cáceres,  em sua cachanga na Rua dos Motoristas bairro 
Cavalhada, onde foi feito um baculejo pelos fardados e apreendidos vários 
objetos ilícitos. Premiado em dois mandados, o marginal ganhou carona no 
camburão dos fardados até a Cheirosa do Nova Era. Página 03

Quase iniciando o balanço de atendimentos de 2018, a Secretaria 
Municipal de Saúde divulgou os primeiros números contabilizados do ano, 
referentes à “Regulação” e ao “Postão”, numa amostra do números de 
pacientes que foram atendimentos através da Central de Regulação, a 
partir da implantação do “Painel de Senha.”Na Regulação foram, até 
agora, quase 27.500 atendimentos e no CRF (Postão),  quase 1.400. 

NATAL DE LUZ

Decoração na Sicmatur faz uma
viagem até São Luiz de Cáceres

As luzes de ornamentação do Natal, em toda a extensão ornamentada, serão ligadas às 20 horas, seguindo-se o bingo com sorteio da moto do Instituto Cometa 

Réplica cenográfica de Cáceres é o ponto alto da decoração natalina  

 Foto: JCC

PRÓ-SAÚDE

Mantido atendimento padrão
do SUS no Hospital São Luiz

Hospital São Luiz sob nova direção, mantêm a mesma eficiência   

Foto: JCC

ROUBO  A BANCO

Polícia detona quadrilha de
ladrões em Mirassol D'Oeste

Bando tentou fugir mas foi preso pela PM e PRF, após o crime   

Foto: PRF/MT

CANA NO CAVALHADA

Marginal estava com muamba
e ganhou carona pra Cheirosa

Adrianinho vai ouvir Jingle Bels atras das grades do cadeião    

Foto: PM/MT

DIAGNÓSTICO

Balanço parcial positivo na
saúde pública em Cáceres

Números asseguram a saúde pública em alta no município  

 Foto: JCC
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Dona Justa, lá no Cisc.
Conforme o registro 

policial, o detido estava entrutado 
em crimes respondendo aos 
mandados 24331 e 243310, um 
preventivo e outro temporário, o 
mais pesado, segurando o infrator 
atras das grades curtindo a 
cheirosa no pote.

Ainda segundo o relato 
policial, no chatô do malaco, 
foram apreendidos, um aparelho 
de choque, 4 bicicletas, 7 
celulares, uma TV, 1 tablet, duas 
motos, um botijão de gás, 3 
capacetes, um rolo de fio de 
cobre, 5 relógios, 6 correntes 
douradas, entre outros, que 
seriam usados como moeda de 
t r o c a  n a  c o m p r a  d e  
entorpecentes.

m meliante conhecido 
p e l o  v u l g o  d e  UAdrianinho, mas que 

também responde no submundo 
do crime pelo apelido de 
Patricinho, 33 anos de safadezas e 
vagabundagens, inimigo do 
trabalho e amigo do alheio, foi 
preso anteontem pela Policia 
Militar de Cáceres,  por volta das 
6h00 em sua cachanga na Rua dos 
Motoristas bairro Cavalhada, 
onde foi feito um baculejo pelos 
fardados em cumprimento a 
mandado de busca e apreensão 
domiciliar expedido pela Juiza  
de Direito Helícia Vitti Lourenço, 
da 1ª Vara Criminal da Comarca.

No local, os policiais que 
não são de colocar manteiga no 
bigode do gato, encontraram 
aquela muambeira, bagulhos 
diversos de procedência  ilícita, 
s u s p e i t o s  d e  i n t r u j o s ,  
(receptação) e uma arma de fogo 
que estava escondida embaixo de 
uma mesa, com 6 munições 
intactas.

Como o distinto folgazão 
gatuno larápio estava premiado 
pela justiça com aquele correio 
elegante autografado pelo 
judiciário, trocando em miúdos, 
u m  m a n d a d o  d e  p r i s ã o  
preventiva, o tal foi grampeado 
com pulseiras de aço e levado pra 

á está quase pronta a 
estrutura de enfeites que a JPrefeitura está construindo 

entre a Praça Barão e a Praça da 
Sicmatur, com luzes e os demais 
motivos que fazem parte do 
espírito natalino. Já em fase de 
acabamento os tradicionais 
Presépio, Casa do papai Noel e 
demais decorações natalina. 
Através das secretarias de 
T u r i s m o  e  C u l t u r a ,  d e  
Saneamento e Meio Ambiente, 
c o m  o  C o n s e l h o  d a s  
Comunidades, uma verdadeira 
“cidade cinematográfica” está 
sendo montada para o “Natal de 
Luz” deste ano.

O prefeito Francis Maris 
Cruz está convidando toda a 
população para estar presente 
amanhã, (6), na abertura das 
comemorações do Natal, no 
Centro de Eventos Maria Sofhia 
Leite, na Sicmatur, a partir das 
19h 00. As luzes de ornamentação 
do Natal, em toda a extensão 
ornamentada, serão ligadas às 20 

Francis  Maris  Cruz 
passou pelas obras de montagem 
dos enfeites natalinos e disse que 
montar um presépio e todos os 
enfeites para comemorar o Natal 
é mais do que um trabalho da 
Administração. 

horas.
Logo em seguida, haverá 

o bingo para sortear o ganhador 
da moto da Campanha de Natal 
do Instituto Cometa, que não foi 
realizado no sábado passado por 
causa da chuva. O prefeito 

diariamente, até o dia 30 
de dezembro. 

A  P r e f e i t u r a  e s t á  
preparando também, para o dia 
15, o “Encontro do Cururueiros”, 
na Praça Barão, a partir das 19 
horas. Em seguida, sairão em 
procissão até a Praça da Sicmatur 
para apresentações e um jantar 
dedicado à eles. 

A realização também 
conta com parceria do comércio 
cacerense.

grande, porque passamos 
junto uma mensagem de fé e de 
otimismo ao comemorar o 
nascimento do Cristo e colorir os 
anseios e ensejos de um ano novo 
de muita paz e esperança", frisou 
Francis.

Para a abertura, estão 
p r o g r a m a d a s  v á r i a s  
apresentações art íst icas e 
culturais, como, a Orquestra 
Sinfônica da Unemat.  As 
apresentações se repetirão 

completo pet shop, para melhor 
atender a saúde e estética felina e 
canina.

Um dos problemas que 
pode se agravar com as chuvas, 
além do aedes aegipty é o 
mosquito palha transmissor da 
leishmaniose, que pode ser fatal 
para o cão e seres humanos e a 
UniVet, oferece e procede os 
cuidados preventivos à doença, 
conforme Fagundes e Gabrielli.

Como promoção de 
a b e r t u r a ,  a  U n i Ve t  e s t á  
oferecendo aos donos de cães e 
gatos, preços promocionais e 
justos, em respeito à saúde dos 
animais e ao bolso de seus donos; 
vale a pena conferir.

 ob o comando clinico-
cirúrgico dos médicos Sveter inár ios  Eduardo 

Fagundes e Mauricio Gabrielli, 
especialistas em atendimento de 
pequenos animais, a UniVet abriu 
suas portas em Cáceres na Rua da 
Tapagem, 509, centro. 

Em comodas e amplas 
instalações, a clinica atende 
consultas, procedimentos em 
cirurgias, anestesia inalatória, 
aplicação de vacinas, problemas 
o d o n t o l ó g i c o s  a n i m a i s ,  
ultrassom, realiza exames 
l abora to r ia i s ,  o r toped ias ,  
eletrocardiograma e se preciso, 
internações. 

Também dispõe de um 

NOITE FELIZ

Abertura do Natal de Luz
em Cáceres será amanhã

Atração especial paralela a Casa de Papai Noel e presépio, a Cidade Cenográfica 
da Cáceres Colonial instalada na Sicmatur, uma viagem ao passado de Vila Maria

Da Assessoria

Marcante no pátio da Sicmatur a replica colonial de Cáceres    

CARONA PRÁ CHEIROSA

Premiado é preso no barraco
com muamba no Cavalhada

Da Redação

Vagau estava folgado no barraco e foi pro xilindró do Nova Era    

Clinica Univet já está
atendendo em Cáceres
Da Redação

AU-AU-QUI-MIA

Clinica UniVet atende na Rua da Tapagem, centro de Cáceres    

Foto: JCC

Foto: JCC

Foto: Pedro Miguel

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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s causas da violência e as ações 
d e  e n f r e n t a m e n t o  à  Acriminalidade foram debatidas, 

nesta segunda-feira (03.12), pelo 
secretário de Estado de Segurança 
Pública, Gustavo Garcia, e acadêmicos 
do curso de Direito da Faculdade do 
Pantanal (Fapan), no município de 
Cáceres. 

Dentre os temas abordados, 
estavam o combate a organizações 
criminosas, ações repressivas e 
ostensivas e o trabalho preventivo, 
também desenvolvido no âmbito da 
segurança pública.

O encontro foi realizado no 
auditório da faculdade e contou também 
com representantes das forças policiais 
estaduais, federais e Executivo 
Municipal. Garcia apresentou os dados 
da criminalidade, que nos últimos anos 
tem reduzido, principalmente os crimes 
contra a vida, a exemplo do homicídio.

Apontou também os avanços, e 

neste quesito, citou a atuação 
integrada das forças de segurança: 
Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária 
Civil (PJC), Corpo de Bombeiros 
Militar (CBM), Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec) e 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran).

Ressaltou ainda os desafios, 
como a atividade preventiva que, 
segundo o gestor, é o caminho para atrair 
crianças, adolescentes e jovens a 
praticar o bem. 

O secretário citou alguns 
projetos sociais, de esporte e lazer, que 
são desenvolvidos pelas unidades de 
segurança, com crianças e adolescentes, 
a exemplo da Rede Cidadã, Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência (Proerd), Bombeiros do 
Futuro, Judô Bope, Jiu Jitsu Rotam, 

De Cara Limpa Contra as 
Drogas, Luz do Amanhã, e o mais 
recente, Bairro Integrado.

preventiva é extremamente 
importante. Não adianta reprimir a 
criminalidade e não dedicar atenção às 
crianças e adolescentes, principalmente 
aquelas em vulnerabilidade social. 
Acredito muito neste trabalho”, 
destacou.
Desafios - O secretário reforçou que o 
desafio dos governantes para a área de 
segurança pública tem sido reprimir as 
organizações criminosas, que atuam em 
todo o país. 

Para ele, fortalecer as unidades 
e integrar o compartilhamento de dados 
dos Estados são iniciativas que 
garantirão uma atuação mais efetiva.

Nesta semana, a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública de Mato 
Grosso (Sesp-MT) passou a integrar o 
Sistema Único de Segurança Pública 
(Susp), do Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública. 

Com a adesão, os Boletins de 
Ocorrências registrados em todo o 
E s t a d o  s e r ã o  c o m p a r t i l h a d o s  
eletronicamente com o órgão nacional. 
A medida serve para medir os índices 
criminais e garantir recursos federais 
para o estado.

“A Sesp se adequou ao 
compartilhamento de dados para 
integrar o Sistema Único de Segurança 
Pública, cuja medida visa possibilitar 
que um órgão central acesse em tempo 
real os índices criminais, visando 
facilitar as ações operacionais entre os 
estados e criando frentes para o trabalho 
preventivo. 

A medida de unificação de 
informação vai possibilitar a repressão a 
criminalidade violenta e as organizações 

SEGURANÇA PÚBLICA

Enfrentamento ao crime organizado foi
 tema de palestra na Fapan em Cáceres

Encontro  contou com a participação de representantes das  forças policiais estaduais, federais e Executivo Municipal

Hérica Teixeira/Sesp

Gustavo Garcia   apresentou os dados da criminalidade   

Foto: Gabriel Aguiar/Sesp-MT

MUNICIPALISTA

Prefeitos elegem sexta-feira
a nova diretoria da AMM

Assessoria

 eleição será na próxima sexta-feira, 
7 de dezembro, no auditório da AAMM, com duas chamadas, sendo as 

9h e as 9h 30min. Para votar os prefeitos 
devem estar associados e adimplentes com a 
instituição. 

Duas chapas se inscreveram para 
concorrer à eleição da nova diretoria da 
Associação Mato-grossense dos Municípios, 
conforme publicação no Jornal Oficial dos 
Municípios.  

A Chapa “Municípios Unidos 
AMM Forte” é  encabeçada pelo atual 
presidente, Neurilan Fraga. A chapa “AMM 
mais forte e Transparente” é encabeçada pelo 
prefeito  de Araguainha, Silvio José de 
Moraes Filho.

Cada chapa integra 18 prefeitos 
para a diretoria executiva, conselho fiscal e 
presidente de honra. A comissão eleitoral que 
irá conduzir o pleito, é presidida pelo prefeito 
de Rosário Oeste, João Antonio da Silva 
Balbino. 

Ele informou que a nova diretoria 
será escolhida de forma democrática, através 
do voto dos seus membros aptos a votar. 

Os pedidos de registros das chapas 
foram analisados pela comissão formada 
pelos prefeitos de Nova Marilândia, Juvenal 
Alexandre da Silva; Juara, Altir Peruso; Rio 
Branco, Wemerson Prata e de  Arenápolis, 
José Mauro de Figueiredo. 
      A posse da diretoria eleita, será realizada 
somente em janeiro, quando encerrará o 

mandato da atual gestão à frente da AMM.
Histórico - A Associação Mato-grossense 
dos Municípios foi  fundada em 04 de maio 
de 1983, surgiu da necessidade de se criar 
uma entidade que congregasse e defendesse 
os interesses dos municípios, atuando junto 
aos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, e também para liderar as lutas 
municipalistas.

Entre os objetivos da AMM estão a 
prestação de serviços técnicos para as 
prefei turas,  assis tência jur ídica e  
administrativa, auxilio na elaboração de 
planos de desenvolvimento e também na 
elaboração de projetos de engenharia, além 
de promover eventos para debater os 
problemas inerentes aos municípios, entre 
outras ações.  

O primeiro presidente foi Anildo 
Lima Barros, então prefeito de Cuiabá. Ele 
foi sucedido pelos seguintes prefeitos: Darcy 
Capistrano, de Diamantino; Fausto Faria, de 
Rondonópolis; Evaldo Leite, de Colíder; 
João Batista Alves, de Barão de Melgaço; 
Aparecido Briante, de São José do Rio Claro; 
Hélio Brandão, de Jangada; Vilceu 
Marchetti, de Primavera do Leste; Jair 
Benedetti, de Comodoro; Érico Piana, de 
Primavera do Leste; Ezequiel Fonseca, de 
Reserva do Cabaçal; Cidinho Santos, de 
Nova Marilândia; Pedro Ferreira, de Jauru; 
Meraldo Figueiredo Sá, de Acorizal,  
Valdecir Colle, de Juscimeira e Neurilan 
Fraga, de Nortelândia.
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uase iniciando o balanço de 
atendimentos de 2018, a Q
Secretaria Municipal de 

Saúde divulgou os primeiros 
números contabilizados do ano, 
referentes à “Regulação” e ao 
“Postão”, numa amostra do números 
d e  p a c i e n t e s  q u e  f o r a m  
atendimentos através da Central de 
Regulação, a partir da implantação 
do “Painel de Senha”, implantado 
em março deste ano. Portanto, os 
números se referem a 8 meses de  
a t e n d i m e n t o  n o  s i s t e m a  
informatizado.

Na Regulação foram, até 
agora, quase 27.500 atendimentos de 
agenda de exames, agendamentos de 
diversas consultas, emissão de 
Cartão SUS, liberação de exames e 
atendimento de assistente social.

Enquanto que no Centro 
Referencial de Saúde (Postão), 
foram, no mesmo período, quase 
1.400 atendimentos de agendamento, 

atendimento ambulatorial, 
a t e n d i m e n t o  c l í n i c o  g e r a l ,  
atendimento agendamento dentista, 
a g e n d a m e n t o  e s p e c i a l i s t a ,  
atendimento de assistente social.

Dados da Secretaria dão 
conta de que a média de atendimento 
(chegada) para os pacientes comuns é 
de 3 minutos e 33 segundos. 

E  p a r a  o s  p a c i e n t e s  
preferenciais, a média é de 07 minutos 
e 20 segundos. O mínimo de espera 
para atendimento comum é de 31 
minutos e o mínimo de espera 
preferencial é de 6 minutos e 35 
segundos.

Segundo o secretário de 
Saúde, Tonny Mendes, o serviço 
informatizado gera um controle 
operacional perfeito, com mais 
conforto aos pacientes, diminuindo o 
tempo de espera na informatização da 
Prefeitura, em todos os setores.

O prefeito Francis Mariz 
Cruz tem investido bastante na 

na loja e foi detido. 
À polícia, eles disseram que 

outros dois comparsas, haviam 
participado do furto e haviam fugido.

Em diligências, eles foram 
encontrados e, ao receberem ordem de 

prisão, abandonaram sacolas 
com produtos e fugiram. João e 
Danilo foram levados para a delegacia  
e as vitimas esperam que eles fiquem 
pelo menos uma boa temporada na 
cheirosa, purgando seus crimes.
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Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

 reso por furto desde setembro 
deste ano, o assaltante João PBosco Gomes da Costa, 31, foi 

preso, na madrugada de anteontem,  
(4), três horas depois de ser solto com 
t o r n o z e l e i r a  e l e t r ô n i c a  e m  
Rondonópolis, ao cometer outro 
furto. 

Traduzindo com justiça, o 
assaltante ficou menos de três meses 
atras das grades e colocado na rua 
mediante alvará de soltura, ficou 
apenas algumas horas em liberdade, 
usando este tempo para novo crime.

João Bosco havia sido solto 
por determinação judicial para 
cumprir a pena em regime semiaberto 
e nem chegou a respirar o ar puro da 
liberdade, se encontrou com trutas do 
submundo do crime e na companhia 
de trutas, comemorou o alvará com 
um novo crime, desta feira, quebrando 
a vidraça de uma loja de produtos de 
beleza e invadindo o estabelecimento.

Ao chegar na loja, os 
policiais flagraram João Bosco ainda 
dentro do estabelecimento. Ao ser 
abordado, ele foi detido com diversos 
produtos em posse dele.Danilo Alves, 
34,  um dos comparsas também estava 

informatização de todos os 
setores da Prefeitura. 

Esse é um dos maiores 
legados que ele pretende deixar da sua 

que valorizamos o ser 
humano, a partir de mais qualidade e 
mais rapidez nos atendimentos”, 
salientou Francis.

gestão. “A informatização 
significa um maior controle de todos 
os serviços e obras de uma 
administração, ao mesmo tempo em 

EM ALTA

Saúde pública de Cáceres
contabiliza atendimentos

Na Regulação foram quase 27.500 atendimentos de agenda de exames e consultas
 e no Centro Referencial de Saúde quase 1.400 atendimentos diversos agendados

Assessoria

No Postão foram cerca de 1.400 atendimentos diversos agendados    

Foto: JCC

VOLTA PRÁ CASA

Ladrão liberado com tornozeleira
volta pra cadeia após novo roubo

Da Redação

Larápio João Bosco e comparsa Danilo Alves, fora de circulação   

Foto: PM/MT
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Oliveira Preza e Ana 
Carolina Gomes Bueno, foram 
encontradas em frente ao Banco 
Bradesco e estariam estariam 
dando suporte à ação criminosa, 
monitorando a chegada da Polícia 
ao local. Com Elizangela, foi 
encontrada a chave de um veículo 

22 munições e dois coletes 
balísticos. Na fuga, eles deixaram 
para trás equipamentos utilizados 
para entrar na agência, como 
furadeiras, lixadeiras e discos de 
corte.

D u a s  m u l h e r e s ,  
identificadas como Elizangela de 

ito pessoas foram detidas 
pelo assalto a uma agência Odo Banco do Brasil em 

Mirassol D'Oeste na última 
segunda feira, 3. No estarro 
policial, três dos bandidos foram 
presos pela Polícia Militar ainda 
em Mirassol e cinco pelaPolícia 
Rodoviária Federal, na altura do 
posto 120, quando tentavam fugir 
para Cuiabá.

O crime ocorreu na 
madrugada da citada segunda, 
quando os suspeitos entraram na 
agência, provavelmente pelo 
forro, e arrombaram a porta da sala 
onde fica um dos cofres. Ao 
perceber que a central de 
monitoramento do banco perdeu o 
contato com o alarme e as câmeras, 
o gerente da agência acionou a PM  
local.

Quando chegaram ao 
local, os policiais ouviram um 
barulho e viram o vulto de uma 
pessoa correndo e pulando o muro 
dos fundos. Foram realizadas 
buscas, mas o suspeito não foi 
encontrado. Os criminosos 
levaram dois revólveres calibre 38, 

diretos, o HSL atua nas 
especialidades de Clínica Médica, 
Cirúrgica, Ginecologia, Obstetrícia, 
Pediatria, UTI Neonatal e UTI 
Adulto, Pronto Atendimento e 
Centro Cirúrgico com seis salas. 

A Unidade atende partos de 
alto risco e gestantes encaminhadas 
pelo município. Possui um parque 
t e c n o l ó g i c o  m o d e r n o ,  c o m  
equipamentos e serviços de 
diagnóstico e de procedimentos 
médicos ,  como ressonância  
m a g n é t i c a ,  t o m ó g r a f o ,  
d e n s i t o m e t r i a ,  u l t r a s s o m ,  
ecocardiograma, cardiotocógrafo, 
laboratório de análises clínicas entre 
outros.

O Hospital São Luiz foi 
administrado pela Associação 
Congregação de Santa Catarina 
(ACSC) desde 1993. A entidade 
religiosa transferiu a gestão do HSL 
para a Pró-Saúde, após um plano de 
reestruturação da ACSC. 

Durante um mês, foram 
real izadas reuniões com os 
colaboradores de todos os setores do 
Hospital, além de prestadores de 
serviço, com o objetivo de esclarecer 
dúvidas, orientar e realizar uma 
transferência de gestão segura e 
transparente. 

A Pró-Saúde – entidade 
filantrópica sem fins lucrativos 
alicerçada em princípios católicos e 
que compartilha do mesmo objetivo 
da ACSC – definiu sua atuação a 
partir do plano estratégico do 
H o s p i t a l ,  a s s e g u r a n d o  o  
a t e n d i m e n t o  à  p o p u l a ç ã o  
normalmente.

Estado e da vizinha Bolívia, 
o Hospital São Luiz possui 156 leitos 
– destes, 72% são destinados ao 
atendimento gratuito (SUS). Para o 
1º vice-presidente da Pró-Saúde, 
padre Robson Antônio Gonçalves, o 
novo projeto representa uma 
importante conquista institucional e 
uma oportunidade de disseminar o 
modelo de gestão exitoso da Pró-
Saúde para mais uma região. 

“É uma grande satisfação 
atender a população cacerense e 
poder oferecer um atendimento 
humanizado e de excelência a 
todos”, destacou durante sua visita 
ao hospital, onde conheceu as 
instalações e abençoou todos os 
colaboradores.

Com 503 colaboradores 

 Pró-Saúde Associação 
Beneficente de Assistência ASocial e Hospitalar assumiu 

a gestão própria do Hospital São 
Luiz (HSL), localizado em Cáceres, 
na região do Alto Pantanal, no Mato 
Grosso, a partir do último sábado, 1º 
de dezembro de 2018.

O início da administração da 
unidade ocorreu por meio de um 
processo de transição que durou 30 
dias e assegurou a continuidade dos 
serviços prestados à população por 
meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e de convênios médicos. Com 
a chegada em Cáceres, a Pró-Saúde 
marca presença em 11 Estados nas 
cinco regiões do País.

R e f e r ê n c i a  p a r a  2 2  
municípios da região Oeste do 

banco traseiro havia algo 
e s c o n d i d o  e ,  a o  a b r i r  o  
compartimento, encontraram 25 
table tes  de  substância  com 
características semelhantes à pasta 
base de cocaína, pesando 25,97 
quilos.

N e n h u m  d o s  a d u l t o s  
admitiu saber da existência da droga. 
O motorista disse que foi contratado 
pelo casal para dirigir o veículo na 
viagem, já que nenhum é habilitado.
Eles viajavam de Pontes e Lacerda 
para Rondônia, onde moram. A 
criança estava com o rosto 
machucado e contou que a avó a 
agrediu. Ela foi entregue ao 
Conselho Tutelar. Os três adultos 
foram presos e encaminhados à 

 oliciais rodoviários federais 
de Pontes e Lacerda e PCáceres, lograram apreender 

quase 26 quilos de cocaína em um 
veículo em que viajava um casal e a 
neta deles, de apenas 7 anos de idade. 
A apreensão ocorreu no ultimo final 
de semana, sábado (1º) na BR-174, 
perímetro urbano daquela cidade.

Os policiais abordaram um 
veículo Strada, com placas do 
Espírito Santo, que era conduzido 
por J.A.F., 29, e que tinha como 
passageiros S.V.N., 65, Z.G.S.D., 50 
e uma menina de 7 anos. A atitude 
dos ocupantes levou à desconfiança 
dos agentes, que decidiram fazer 
uma revista mais criteriosa. Eles 
descobriram que nas laterais do 

com instruções para 
L u c i a n o  s o b r e  o  u s o  d a  
tornozeleira eletrônica. Ele já foi 
preso por roubo, ameaça e 
agressão. 

A dona da casa informou 
onde estaria o veículo Fiesta. 
Dentro dele, foi encontrado 
Rodolfo José Souza de Oliveira. 
No carro também estava um saco 
vazio de ração, idêntico a um 

Em depoimento a polícia, 
Ana Carolina afirmou que teria 
hospedado Elizangela, Luciano 
Ramos da Silva e outro suspeito 
conhecido apenas como Júnior. O 
marido de Ana Carolina, Rodolfo 
José de Oliveira, também teria 
participado do crime.

Na casa de Ana Carolina 
foi encontrada uma mochila com 
pertences de Elizangela e papeis 

ROUBO A BANCO

Polícia detona quadrilha de
ladrões em Mirassol D'Oeste

Meliantes chegaram a arrombar a porta da sala de um dos cofres do banco, mas 
não conseguiram consumar o roubo, sendo grampeados logo após a tentativa

PM/MT c/ Redação

Bando preso foi curtir férias forçadas atras das grades da cheirosa   

PRÓ-SAÚDE

Atendimento do SUS continua
normal no Hospital São Luiz

Assessoria

Tradicional Hospital São Luiz sob nova direção em Cáceres   

Foto: JCC

PÓ DA STRADA

Casal preso transportando
26 kg de cocaína em picape
PRF/MT c/ Redação

Droga estava mocozada em vãos laterais do banco traseiro da Strada    

Foto: PRF/NT

Foto: PM/MT
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 final de semana foi 
marcado com mais de O40 gols marcados em 9 

partidas no Estádio Geraldão. 

Mesmo com a chuva 
que não deu trégua no sábado, 
por todo o dia, a bola rolou. No 
domingo, com tempo aberto o 

campeonato continuou 
na 1ª Taça Cidade de Cáceres 
de Futebol de Base e a 2ª Taça 
de Futebol Amador. 

A realização é da 
Prefeitura de Cáceres, através 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer. Cidade de Cáceres 
tiveram prosseguimento no 
fim de semana que passou.

Confira os resultados 
dos jogos de sábado e 
domingo: Verde Oliva 1 x 1 
CTN – 2005; Iate Clube 1 x 2 
CTN – 2007; Verde Oliva 4 x 2 
Atlético Cacerense – 2003; 
Iate Clube 0 x 9 Salesiano – 
2005 Atlético Cacerense 2 x 4 
CTN – 2004; Verde Oliva 0 x 3 
Salesiano – 2004.

Futebol Feminino: Raio 
de Luz 8 x 0 Vila Irene. 
Masculino, Rodeio Esporte 
Clube 3 x 2 Guanabara e Irmão 
FC 1 x 1 WR Esporte Clube.

esmo debaixo de 
muita chuva, os 250 Matletas fizeram uma 

grande festa, nos 8 km da 
corrida de Rua da ACICE 
domingo último, (2), no 
acolhedor bairro COHAB 
Nova em Cáceres. Foram feitas 
397 inscrições, mais devido ao 
clima, muitos deixaram de 
comparecer para disputar a 
prova que este ano entrou em 
sua 4ª edição.

Na prova feminina.  
atleta Viviane Lopes de 
Moraes chegou em primeiro 
lugar, com o tempo 38m08s. 
Com um tempo de 38m18s, 
Rafaela Santiago Souza, 
cruzou a linha de chegada em 
segundo lugar.Emanuela 
Lisboa Baião, foi a terceira 

colocada, com o tempo  
de 41m04s.O quarto lugar 
ficou com Renata Trevisan, 
com tempo de 41m07s e na 
quinta colocação, Aldenira 
Ribeiro Santos, fez a prova 
com 41m57s.

Assim como ocorreu 
em 2016, o atleta de Pontes e 
Lacerda, André Alves Lima, 
não teve muitas dificuldades 
para vencer mais uma vez, a 
corrida da Rua da ACICE. O 
tempo dele foi de 28m10s. 
Marco Egues Cebola, foi o 
segundo colocado, com um 
tempo de 31m05s.

A terceira colocação, 
ficou com o atleta Fernando de 
Oliveira Alves com o tempo de 
31m31s. Com 31m34s, Kaic 
Bueno Aguiar, foi o quarto 

colocado. A quinta 
colocação, ficou Marino 
Pereira dos Santos. E ele fez a 
prova com 31m37s.

Com apoio de parceiros, 
a Associação Cacerense de 
Inclusão a Cultura e Esporte, 
distribuiu mais de R$ 3.000,00, 
em premiação aos melhores 
colocados. 

A organ ização  do  
e v e n t o  a g r a d e c e  a o s  
p a t r o c i n a d o r e s  J u b a  
Supermercados; Maria Maria 
Calçados;  Supermercado 
Cristal; Site Contabilidade; 
C l in i ca  Gas t ro  Derme;  
Mercado Rocha; T Z10; 
Mercado Barros; Marcão 
Segurança Eletrônica; Aguas 
do Pantanal e Herbalife.

Também registra o 
município ,  Pol ic ia  

Militar e  Corpo de Bombeiros, 
b e m  c o m o  a  P r o a t  –  
Acadêmicos da Unemat (Ed. 
Física) e aos Acadêmicos da 
Fapan (Ed. Física).

agradecimento aos  
apoiadores da mídia local, 
Radio Difusora; Jornal Oeste; 
Diário de Cáceres; Cáceres 
Noticias e Jornal Correio 
Cacerense, aos órgãos de 

Sucesso até debaixo d'água
marca 4ª corrida da ACICE

São Pedro abriu as torneiras mas não obstou que centenas de atletas participassem
 de mais uma edição da já tradicional corrida da Acice pelas ruas da Cohab-Nova

CHUVA COHAB NOVA

F&N c/ Redação

Tempo molhado e canela seca sem zebras na mini-maratona da Acice    

Certames varzeanos polarizam atenção de atletas em Cáceres     

Foto: Assessoria

TAÇA CIDADE

Futebol Amador teve goleada
no feminino no fim se semana

Foto: Arquivo
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Semanas atras a gente defendeu aqui 
neste espaço, a reposição salarial do judiciário, 
que a oposição burra insistia em criticar, que a 
crise não permitia reajustes, que a distinta classe 
já se beneficiava do auxilio moradia, como se 
políticos também não mamassem nessa teta e os 
cambaus. E a gente volta ao tema, por motivos 
óbvios, primeiro, que o ministro Fux do STF 
decidiu acabar com a benesse do auxilio moradia 
para facilitar a reposição pelo governo federal, 
convenhamos, teto alto, considerando-se a 
ciranda dos mega salários do reino tupiniquim. 
Neste teto, a teta de similares ameaçada do 
desmame, deixou a turma do apoio em 
polvorosa, já pensou ter de mexer no buraco do 
pano pra pagar aluguel?  Já se viu, isso é coisa de 
pobre, que não tem casa e faz consignado pra não 
ser despejado. 

Os iluminados tem carro oficial 
abastecido e revisado, motorista particular, 
plano de saúde, (incluso assistência médica, 
hospitalar, paramédica, farmacêutica e 
odontológica familiar), auxilio creche, ajuda 
alimentação e tal e coisa, não se justificando a 
chiadeira com o corte abrupto do auxilio 
moradia. 

Que usem seus poderes e questionem o 
beneficio dos deputados federais e senadores 
zerando o auxilio moradia deles, nada mais justo, 
sobretudo, que no dia 10 de agosto último, 
segundo fonte da Agencia Brasil (oficial) o 
Conselho Superior do Ministério Público 
Federal aprovou por unanimidade, o orçamento 
do MPF para o ano de 2019, incluindo reajuste de 
16,38% para todos os procuradores da 
República, a exemplo do que fizeram os 
ministros do Supremo Tribunal Federal  na 
última semana em relação a seus próprios 
vencimentos. 

Então, ínclitos representantes do 
parquet, a decisão de Fux está mais que correta e 
extensiva, não prejudicará penduricalhos de 
Chico ou Francisco, a vida continuará cor de 
rosa, pelo menos no Reino de Abrantes, já que na 
currutela suburbana, continuaremos trabalhando 

50 horas por semana por R$ 
954,00/mês dos quais, 30% voltam ao erário em 
forma de imposto, afinal, o erário é pesado, o 
Leviatã não perdoa seus súditos e os poderosos 
sabem disso, pois se refestelam na Bella-Vita, 
bancada pela plebe. Só pra finalizar,seria 
cômica, não fosse trágica a recomendação esta 
semana do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
ao executivo atual e sucessor,  para que sejam 
suspensos todos aumentos de remuneração e 
subsídios dos funcionários públicos, previstos 
para 2019 e demais anos, para não impactar o 
erário. 

E vão além, mesmo os aprovados por lei 
específica ou por leis de estruturação de carreiras 
de servidores públicos. Brincadeira de mau 
gosto, já que trocando em graúdos, os arautos da 
Corte, atropelando a legislação, querem que os 
barnabés, continuem sacrificados em seus 

faxina pelo teto. Pensando bem, 
amigos, melhor pensar que estamos em 
Estocolmo, numa bela tarde jogando Sueca, 
esquecendo das bandeiras arriadas do brasileiro 
trabalhador, de saco cheio de levar pancadas no 
bolso, bancando os iluminados. 

E pensar que lá na Suécia,  um juiz do 
Supremo Tribunal Federal, sem apê funcional e 
similares,  pedala sua magrela diariamente até a 
estação ferroviária e toma o trem para chegar à 
Corte, enquanto no patropi, um Volvo S-80 
(Sueco) com placa de bronze e motorista 
particular está sempre a serviço exclusivo  do 
presidente do TRF, ...Batido, 120 pontos! 
Acorda, Mané, que amanhã é dia de pagar o 
aluguel e o aumento do salário minimo, só mês 
que vem, não chega a 4%, e sem Coringa na 
Sueca, vira a bagaceira na goela, vai de Truco 
mesmo, mania de reclamar, Xô Mano!

Ao passar a tempestade causada pela 
colagem “Por Quê Não Nasci”, de John Howard, 
retorna à ordem do dia com as rodas de conversa 
na porta dos boxes do Mercado Municipal, na 
Avenida Coronel Marcondes, no bairro do 
Bosque. O sensacionalismo barato estampado nos 
títulos grandes do jornal Notícias Populares 
entrecortado pelas grandes imagens das revistas 
Manchete, 

O Cruzeiro e Fatos & Fotos, e adocicado 
pelas fotonovelas fantasiosas e românticas da 
revista Sétimo Céu. Em contraste, aos closes 
momentâneos e curiosos de jogadores pelas lentes 
dos fotógrafos da Placar, uma publicação mensal 
sobre futebol, o ópio do povo. Havia um público 
mesclado que consumia os pocket books (livros 
de bolso) de espionagem, como a personagem 
fictícia criada por Lou Carrigan, pseudônimo de 
Antonio Vera Ramirez, de Barcelona, da série 
Brigitte Montfort – A Filha de Gisele, da coleção 
ZZ7, de guerra, e de bang-bang, as investigações 
do agente secreto Jackie Douglas, em quadros no 
formato fotonovela, entre outros. Eram rotulados 
como subliteratura, mas, pelo contrário, 
alcançaram recordes de venda no sistema de 
bancas no País. Essas publicações também eram 
expostas nas revistarias das barbearias, desde a 
antiga área comercial até a Vila Marcondes, na 
zona leste. 

A imprensa nanica, representada pelos 
semanários Pasquim, Opinião, Versus, Demo e 
Tribuna Operária, tenta dar o seu recado, 
malgrado todas as dificuldades, como os 
problemas de divulgação, de linguagem e da 
cultura do medo sedimentada desde 1964. Outro 
evento muito frequentado pelo público era o Salão 
de Artes Plásticas, no Palácio Pedro Furquim, na 
Avenida Washington Luiz, esquina com a 
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 
principalmente com a coordenação de Laerte 

Bueno Júnior, gestor cultural no governo 
Paulo Constantino, que destacava pela presença e 
valorizava os eventos e os artistas da cidade, 
principalmente os músicos, pois integrou o 
conjunto

Os Temperamentais, na década de 1960, 
além de maior divulgador do abstracionismo 
lírico de Ikoma, perseverava também na 
continuidade do Festival de Música Popular 
Brasileira, realizado no Ginásio Municipal de 
Esportes, na Rua Prudente de Morais, no Jardim 
Aviação. Todo ano publicava o catálogo da 
exposição, incluindo os pintores Cândida Maria 
Freire Lemos, Jocame, Kynia Ikoma, Luiz 
Komoda, Maria Bonome, de São Paulo, Maria 
Neuza Rotta, Morita, além de artistas do Rio de 
Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, 
Fortaleza e Buenos Aires, na Argentina. 
Favoreciam o sucesso os bons contatos e o 
extenso círculo de amizades de Bueno Júnior 
aliados à divulgação do evento, que alcançava os 
grandes centros, através da assessoria e das 
imprensas escrita e falada.

Considerado o melhor secretário de 
cultura, em razão de sua visão de cultura como 
produto que agrega valores impalpáveis, mas 
imprescindíveis para a identidade, para a 
consciência e para a formação da população. Pela 
sensibilidade e ciente das dificuldades da classe 
artística, Bueno Júnior apoia a confecção do livro 
“Poesias”, uma coletânea reunindo Paulo 
Trevisani Júnior, Paulo Beloni, Max e Dante 
Gatto, produzida na gráfica da Prefeitura de 
Presidente Prudente. 

Os escritores e dramaturgos, ao lado de 
Paulo de Jesus, integravam a companhia de teatro 
Sousândrade, distribuíram a publicação no bar e 
no xérox do diretório acadêmico de geografia, da 
Unesp (ex-Fafi), na Rua Roberto Simonsen, no 
Jardim das Rosas, na entrada do teatro Procópio 

Ferreira e, sem esquecer, do maior 
barzinho que era a Cinelândia, em frente ao 
edifício onde se localizava a Delegacia de 
Trânsito, a Aliança Francesa do Brasil, junto às 
salas de profissionais liberais, na Avenida 
Coronel José Soares Marcondes. Naquele local, 
tive a oportunidade de ver e ficar próximo às 
mesas de Plínio Marcos, Tom Zé, Luiz Gonzaga 
Júnior, Ney Matogrosso, Hermeto Paschoal, 
Miltinho, Magro, Aquiles e Ruy Faria, do grupo 
vocal e instrumental MPB4, João Silvério 
Trevisan, Roberto Piva, os irmãos Dércio e 
Dorothy Marques e o grupo Tarancón, durante a 
excursão do show “Bom Dia”. 

A maioria dos shows ocorreu nas 
instalações do Cine Presidente, na mesma via. 
Apenas o espetáculo “Jimi Renda-se & Bob 
Dica”, de Tom Zé, no Procópio Ferreira, no térreo 
da Prefeitura. Um grupo de jovens investe com 
seus versos-palavras-imagens, contra o sufoco da 
censura e repressão implantadas a partir de 1968 e 
contra os valores morais e culturais. Não 
constituem, entretanto, um movimento unificado. 
Trata-se antes de um pipocar literário-social de 
gente e ideias jovens, no oeste do Estado de São 
Paulo.

Com essa juventude do final dos anos 
70, a poesia perde a pompa e a solenidade. 
Explora todas as possibilidades do papel – 
folhetos, jornais, revistas e manuscritos. Chega 
aos muros, sobe aos palcos, a exemplo das peças 
teatrais “Milagre na Cela”, do dramaturgo Dante 
Gatto e “Outubro de Homem”, da companhia 
Sousândrade. Inesperadamente, os poetas vão aos 
barzinhos ler suas poesias de mesa em mesa, 
sempre num clima do mais alto astral.

***___Escritor, pesquisador e pedagogo de São 
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às Origens 
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia 
(contos, 2016)
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BAZAR NATALINO

HCAN/DIA ESPECIAL

CELULAR PIRATA

FIANÇA FROUXA

BOM SAMARITANO

O Interact Club de Tangará da Serra realiza 
no próximo dia 16 de dezembro (domingo) 
a 3ª edição do Bazar Natalino, das 9h30 às 
18h00 na Casa da Amizade, localizada na 
rua Rotary Internacional, 1440-W, no 
Jardim Tangará. De acordo com a 
presidente da entidade, Júlia Müller 
Geraldo, o evento de caráter beneficente 
visa oferecer roupas a preços flexíveis à 
comunidade e ainda angariar fundos que 
serão posteriormente utilizados em prol da 
sociedade tangaraense. As peças de roupa 
vão custar R$ 2,00 e sapatos R$ 5,00.  O 
Interact aceita doações pelo telefone 9926-
1986.

O Hospital de Câncer de Mato Grosso 
(HCanMT) promoverá uma manhã 
especial para os voluntários que atuam na 
Instituição nesta quarta feira, 5, com início 
às 9 horas. O evento faz parte da 
comemoração do Dia Internacional do 
Voluntário, celebrado na data. No evento, 
serão recebidos os voluntários que atuam 
no Hospital, os grupos de voluntários e 
também aqueles que apoiam a Instituição 
com doações. Serão muitas surpresas, com 
apresentação do Coral do HCanMT, do 
Louvor e Aliança e depoimentos de 
representantes do Hospital.  Mais 
informações pelo (65) 9.9259-3002 ou 
3648-7560.

A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) informou que os celulares 
"piratas" serão bloqueados a partir do 
próximo sábado (8) em dez estados. Para 
saber se o telefone é "pirata", o usuário 
deve discar *#06# e comparar se os 15 
algarismos que aparecem são os mesmos 
do adesivo colado no aparelho. Se os 
números não forem os mesmos, o telefone 
pode ser ilegal, clonado, adulterado ou 
roubado. Com certeza, os telefones 
celulares dos presídios não serão 
bloqueados, ficando o seis por meia duzia, 
mas dica o alerta a todos. 

O delegado titular da Deletran (Delegacia 
de Trânsito) de Cuiabá, Cristiano Cabral, 
desabafou ontem com alguns jornalistas e 
disse que “as fianças não intimidam 
motoristas infratores e bêbado e a gente não 
tira a razão do delegado. Tudo bem, que a 
lei estipula que em casos graves, as fianças 
podem chegar a 200 salários mínimos, 
mas, nunca passam de 10, exemplo disso, 
uma procuradora que atropelou gari na 
capital, a vitima teve a perna amputada e a 
infratora pagou apenas oito salários 
mínimos para responder em liberdade. 
Houvesse uma fiança pesada, quiçá parte 
do problema seria resolvido, já que os 
bandidos do volante e os pé-inchados 
bebuns só entendem uma conversa: a mão 
pesada no bolso, em casos gravíssimos, 
defendemos, a expropriação do veículo 
para leilão. O valor atenuaria bem as 
despesas do Estado e das vitimas.

Foi publicada ontem, 3, no Diário Oficial 
dos Municípios a Lei que autoriza a 
prefeitura de Cáceres a receber como 
doação as dividas e a estrutura do hospital 
beneficente O Bom Samaritano. Nesta 
transição, os antigos funcionários, serão 
demitidos para dar lugar a novos 
trabalhadores que serão contratados, 
através de concurso público ou processo 
seletivo, como manda a lei, ressaltando que 
os demitidos podem concorrer ao concurso 
de provas e títulos. A expectativa agora é 
que a estrutura com 32 leitos possa ser 
transformada em um Posto de Saúde, para 
atender a população da grande Cavalhada 
que engloba o Vila Irene.

Entre atos, fantasias e sufoco

Truco na Sueca, Coringa!
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