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A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de boas novidades relacionadas aos 
negócios e aprovação de projetos e 
contratos. Um bom acordo envolvendo 
uma sociedade ou parceria financeira 
pode ser firmado.
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Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de bons contatos e proximidade de 
amigos, novos e antigos. Um acordo 
envolvendo uma parcer ia  ou 
sociedade comercial pode ser firmado. 
Um namoro pode começar.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de movimento intenso e positivo, com 
boas novidades e oportunidades em 
projetos de trabalho. O momento é 
ótimo para começar um novo 
emprego.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de boas novidades para o seu coração. 
Um romance ou namoro pode começar 
a ser desenhado pelo Universo a partir 

de agora. Abra o seu coração para a chegada de um novo 
amor.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a fase 
Nova nesse signo indicando dias de 
interiorização e maior contato com suas 
emoções mais profundas, que se 
encontram em um momento de 
equilíbrio. Boas novidades na vida 

doméstica e familiar.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias de 
boas novidades relacionadas a acordos 
e negociações, que, certamente 
resultarão em um novo contrato de 
trabalho. Bom momento para tudo o 

que envolve a comunicação.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de movimento intenso na vida social e 
aproximação de amigos, novos e 
antigos. O momento pode envolver um 
convite para gerenciar uma equipe de 

trabalho.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de interiorização e equilíbrio 
emocional. O momento pode 
envolver a necessidade de distanciar-
se da vida social e de amizades vazias. 

Medite e pratique atividades que unam mente e corpo.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de movimento positivo e boas 
novidades relacionadas à sua vida 
material e financeira. O dinheiro 
chega com mais facilidade neste 

período que dura alguns dias.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de sucesso e reconhecimento 
profissional. Um projeto, plano de 
carreira ou uma promoção podem ser 
aprovados. O momento envolve 
melhora da imagem profissional.

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de abertura e boas novidades na vida 
pessoal e profissional. O momento 
pode envolver a chegada de um novo 
projeto ou mesmo o início de um 
namoro.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua entra em Escorpião, se une a 
Vênus e Júpiter, recebe um ótimo 
aspecto de Netuno e caminha para a 
fase Nova nesse signo indicando dias 
de movimento positivo em projetos 
pessoais ou profissionais de médio 
prazo, especialmente os que envolvem 
viagens e pessoas estrangeiras. Novas 

oportunidades a caminho.

By Rosane Michels

Trabalhando na nova coleção para 
exposição 2018 na Austrália, o artista 
plástico Sebastião Mendes. A exposição 
acontecerá em Sidney com a curadoria 
da marchand Sandra Setti. Talento 
sabemos que tem de sobra, só nos resta 
desejar muito mais sucessos.

O click de hoje vai para a gatinha Eloah Valentina, que 
encanta com seu jeitinho sapeca de ser. Beijinhos!!!

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

Flores multicoloridas a querida 
R o s â n g e l a  L a z a r i m ,  p e s s o a  
encantadora, a quem dedicamos o 
destaque hoje, nosso carinho e respeito. 
Grande abraço!

Em festa ontem Joaquim Sodré marcou mais um golaço no placar da 
vida e recebeu o carinho especial dos amigos e familiares. Que Deus lhe 
conceda um ano de realizações e muita saúde.  Parabéns pra você!

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

Destaque VIP a equipe 
do projeto Entre Laços e 
Abraços que realizam as 
c a r a v a n a s  d e  
atendimento oncológico 
e de conscientização 
sobre a importância do 
diagnóstico precoce do 
câncer. São pessoas 
como vocês que fazem a 
diferença. Parabéns a 
t o d a  e q u i p e  p e l o  
belíssimo trabalho que 
vem realizando. 

***********
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categoria, receberam, Troféu e 
Medalhas aos Campeões Troféu ao 
Vi c e - C a m p e ã o .  A c o m p e t i ç ã o  
Feminina, além dos troféus e medalhas, 
para a duas primeiras colocadas, elas 
receberam R$ 1.000,00 e R$ 750,00, 
respectivamente, além de R$ 100,00 
para a artilheira do campeonato.   A 
equipe campeã, Mercado Econômico, 
recebeu de premiação, além do troféu e 
medalhas, R$ 2.500,00, enquanto que a 
vice-campeã levou o montante de R$ 
1.700,00, a terceira colocada o valor de 
R$ 700,00 e o quarto lugar, recebeu R$ 
400,00 + troféu. 

O artilheiro, o goleiro menos 

vazado e o melhor jogador do 
campeonato, cada um recebeu uma 
bicicleta e a equipe revelação um brinde 
surpresa.

Para cada competição, a 
ACICE presta homenagem a uma 
personalidade cacerense, seja ela 
desportista ou com destaque na sua 
comunidade. Este ano, dona Auta 
Almeida dos Santos, uma das pioneiras 
moradoras da região da COHAB Nova e 
Jardim Padre Paulo, foi a escolhida pela 
associação e foi merecida a homenagem, 
numa forma de reconhecimento pelos 
relevantes e serviços sociais prestados 
pela dona Auta.

s jogos finais dos campeonatos Oorganizados pela Associação 
Cacerense de Inclusão a Cultura 

e Esporte (ACICE), realizados no último 
sábado (11) na arena de futebol de areia 
da Praça da COHAB Nova, marcou o 
encerramento com quase duas mil 
pessoas presentes e uma grande festa do 
desporto cacerense. A competição 
principal, que é o Campeonato 
Cacerense de Futebol de Areia, está na 
sua 9ª Edição e o Mercado Econômico 
sagrou-se a grande Campeã goleando a 
Equipe da Ótica Junior por 6 tentos a 3.

Nas competições de base, em 
partida iniciada às 18h00, Verde Oliva, 
comandado pelo ex-vereador Cabo 
Pinheiro conquistou o título da 
Categoria Sub-10, vencendo por 6 X 3 a 
equipe do Iate Clube. Já na categoria 
Sub-13, em jogo iniciado às 18h40, a 
escolinha do CTN venceu a forte equipe 

do Zico 10 por 3 X 2, sagrando-se a 
Campeã da categoria.

A ACICE, sempre focado nas 
atribuições de seu estatuto social, 
promove também a inclusão e 
valorização do futebol feminino. Nessa 
categoria, a competição teve como palco 
da grande final, em jogo iniciado às 
21h00, Fênix e Rosa de Aço. E quem 
saiu vitoriosa foi a Rosas, que goleou sua 
adversária pelo placar de 4 tentos a 2, 
com gols de Thália (2), Vitória (1) e 
Luciene (1), enquanto a Alexandra 
descontou para o Fênix.

Na principal competição, a 
Praça da COHAB Nova assistiu duas 
partidas. O primeiro jogo, às 20h, foi 
para decidir o 3º e 4º lugar da categoria 
masculino adulto entre as equipes do 
Mercado Barros, e 13 de Maio. Com 
gols de Alessandro (2), Deivid, Adilson 
e Victor Hugo, 13 De Maio derrotou o 

Mercado Barros por 5 X 3, sendo que 
Eloilson (2) e Camilo, fizeram os gols do 
4º colocado na competição.

No principal jogo da noite, às 
22h, a forte equipe do Ótica Junior, que 
buscava o bi-campeonato consecutivo, 
acabou sendo surpreendido pela equipe 
do Mercado Econômico, do líder 
comunitário do bairro Jardim das 
Oliveiras, Alex Leal, que não tomou 
conhecimento de seu adversário e desde 
o início da partida, sempre esteve com o 
domínio do jogo, vencendo por 6 X 3 e 
acabou conquistando o título de 
Campeão Cacerense de Futebol de 
Areia/2017. Os gols da Ótica Junior 
foram marcados por Cleiton, Daniel e 
Cláudio. E os gols da equipe campeã, 
foram convertidos por Adriano (3) e 
Renan, Alessandro e Willian.

Nas categorias Sub-10 e Sub-
13, os campeões e vice de cada 

 Luverdense jogou mal e perdeu por O1 a 0 para o Boa Esporte em Lucas do 
Rio Verde na noite da última terça 

feira, noite, ficando muito perto de cair para a 
Série C do ano que vem. Se ganhasse, 
poderia ir a 43 pontos e sair do Z4, mas com a 
derrota permanece com os 40, na 17ª 
colocação, agora com um pé na terceirona, 
pois está a 6 pontos do 18º, exatamente o Boa 
e joga a próxima em Campinas contra o 
Guarani.

O bugre campineiro, precisa 
vencer a todo custo em sua casa, no Moisés 
Lucarelli, para também se manter na série B, 
portanto, um duelo decisivo hoje 17, já que o 
time paulista tem 43 pontos, é 16º com 3 a 

mais que o verdão de Lucas. O último jogo 
Luverdense será contra o Náutico, que está 
com poucas chances de salvar e o time de 
Lucas tem que ganhar as duas e ainda torcer 
por tropeços do Guarani, Figueirense ou 
Goiás para não cair.

Num retrospecto do jogo entre 
Luverdense e Boa, já com 8 minutos, o 
adversário chegou duas vezes na grande área 
e conseguiu dois escanteios. A primeira boa 
jogada do Luverdense foi aos 11, com 
Marcos Aurelio que cobrou falta e a bola 
passou muito perto.

A grande chance abrir o placar foi 
aos 16 minutos, quando Ricardo lançou 
bonito, a bola passou por Sergio Motta e 

Rafael Silva que não concluíram a jogada e 
desperdiçaram o primeiro gol.

Aos 24, o Boa assustou, com o 
meia Thaciano que subiu e por pouco não 
concluiu jogada com perigo de gol. O 
Luverdense teve ataque rápido e Ricardo foi 
derrubado na intermediária com outra 
chance para o time de Lucas do Rio Verde. 
Marcos Aurelio mandou uma bomba e o 
goleiro do Boa espalmou, mandando para 
escanteio. Na sequência da jogada, Paulinho 
cabeceou para fora

O Luverdense quase marcou aos 
35 minutos. Rafael fintou o goleiro e bola foi 
no travessão por muito pouco não saiu o 
primeiro gol. Como quem não faz, leva, o 
Luverdense levou o gol do Boa aos 40 
minutos, numa bola cruzada para a grande 
área, Thaciano ganhou da zaga e empurrou 
para o fundo das redes, complicando o time 
de Lucas: 1 a 0. 

No segundo tempo, o Boa 
começou atacando e mostrando que não 
ficaria muito tempo na defensiva. Junior 
Rocha não mexeu e o time de Lucas começou 
com a mesma formação. Aos 5 minutos, o 
atacante Roni subiu sozinho e desperdiçou 
uma ótima chance de ter marcado e empatado 
a partida e aos 16, Sergio Mota arriscou de 
novo e a bola saiu por cima.

Com o atacante Roni apagado em 
campo, o Luverdense (com atuação bem 
inferior em relação em empate com o Inter) 
errou mais e passou a ter ainda mais 
dificuldades para furar o sistema defensivo 
do time mineiro.  Aos 44, uma das últimas 
chances. Paulinho tentou cruzar mas a bola 
foi para fora. Leo Cereja, que entrou aos 40 
no lugar de Sergio Mota, tentou concluir a 
jogada, mas a zaga cortou. Com 4 de 
acréscimos, o jogo acabou com vaias dos 
torcedores para o time de Lucas do Rio 
Verde.

Econômico e Rosas de Aço são
destaques no Futebol de Areia

ENCERRAMENTO

Mercado Econômico, do líder comunitário do Jardim das Oliveiras, Alex Leal, e acabou conquistando o título de Campeão Cacerense de Futebol de Areia/2017

Wilson Kishi

Festa do Mercado Econômico, recebendo o troféu de campeão   

Foto: Ronivon Barros

Luverdense a 180 minutos
de cair ou ficar na série-B

PÉ NA COVA

Redação c/ SN.

Derrota para o Boa foi ruim para o Luverdense   

Foto: Assessoria
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m foragido da Justiça foi Upreso  pe la  Po l í c i a  
Judiciária Civil  do 

município de Poconé na tarde da 
última sexta-feira (10), durante 
ação para cumprimento de 
mandado de prisão. Gilson Reis 
Mar t ins  de  Almeida ,  20 ,  
conhecido como “Salsicha”, 

estava com a ordem de prisão 
decretada pelo juízo da Comarca 
de Poconé, pelo crime de roubo.

O jovem foi localizado e 
preso pelos investigadores de 
polícia, em uma residência 
situada no bairro Bom Pastor.

Após tomar ciência da 
prisão, o meliante premiado com 

a PP, foi interrogado e colocado à 
disposição da Justiça.

Gilson Salsicha havia 
sido preso pela policia militar de 
Poconé em 2015, durante uma 
operação de repressão ao tráfico 
doméstico, roubos e desmanche 
de veículos no dia 17 de 
dezembro daquele ano, premiado 
com um mandado de prisão, 
acusado da pratica de roubo. 

Em setembro do ano 
passado, Gilson foi preso por 
roubo de um veículo Logan, na 
Rua Senador Azeredo no bairro 
São Benedito, em Poconé na 
companhia de Marcionei Bruno 
Oliveira Leite e Matheus Jorge 
dos Santos, sendo todos os três, 
localizados numa residência na 
região do bairro Areão, onde 
foram apreendidos com os três, 
um revolver Cal 22 de fabricação 
Argentina, com duas munições, 
sendo uma delas já deflagradas, 
aparelhos de celulares e duas 
motocicletas suspeitas de serem 
utilizadas na pratica de assaltos.

D a í ,  a  o r i g e m  d o  
mandado, cumprido agora pela 
PJC, com a batata assando na 
justiça contra o Salsicha, que vai 
passar umas férias atrás das 
grades.

MOLHO NO POTE

Salsicha estava premiado
e foi levado pro xilindró

Gilson Salsicha havia sido preso pela policia militar de Poconé em 2015, durante 
uma operação de repressão ao tráfico doméstico, roubos e desmanche de veículos

Redação c/ PJC

PM grampeia Gilson Reis de Almeida, o Salsicha   

Foto: Julio Fontes
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jogando sinuca e em determinado 
momento o mesmo foi chamado 
fora do bar e só pode ouvir o 
barulho do tiro e encontrou seu 
amigo caído ao solo, porém não 
viu quem teria feito o disparo.

Já outra testemunha disse 
aos policiais que dois indivíduos 
chegaram em uma motocicleta e o 
garupa desceu, e efetuou o 
disparo contra a vítima, e que o 
autor do disparo seria uma pessoa 

negra, de estatura mediana e 
trajava camiseta preta.  A 
Delegacia de Polícia Judiciária 
Civil de Mirassol D'Oeste 
investiga a autoria do disparo 
fatal. A vitima

Reginaldo, havia sofrido 
um acidente há cerca de 45 dias, 
fraturado a clavícula e ainda 
estava em recuperação, com pino 
fixando os ossos, segundo 
familiares.

eginaldo Gomes da Silva, R36, foi morto com um tiro 
na noite de anteontem, 

(16), no bairro Jardim São Paulo, 

em Mirassol D'Oeste, quando 
estava com uns amigos, quando 
foi baleado por um elemento de 
cor morena escura que se evadiu, 

após o disparo. Com a fuga do 
assassino, os colegas da vitima se 
comunicaram com a policia, 
tentando socorra-la, caída ao 
solo, numa poça de sangue.

Segundo os Policiais 
Civis, que compareceram ao local 
quase que de imediato, a vitima 
identificada como Reginaldo 
Gomes da Silva, apresentava um 
ferimento provocado por bala, na 
altura do peito, e ainda estava 
com sinais vitais. Foi então 
chamado o socorro de uma 
ambulância do Hospital Samuel 
Greve, que não apareceu, levando 
os policiais devido à gravidade 
em que a vítima se encontrava, a 
socorrê-la na viatura da polícia 
mesmo.

A i n d a  s e g u n d o  o s  
policiais, a vítima chegou ao 
Hospital, agonizando, mas com 
sinais de vida, entretanto pouco 
depois, o médico plantonista 
avisou que o baleado tinha 
morrido, pois não havia resistira 
aos ferimentos.

Em conversas com uma 
das testemunhas que afirmou que 
estava com a vítima no bar 

ob regime de alterações Sdiárias nos preços dos 
combustíveis, a Petrobrás 

proclamou no fer iado da 
república, quarta-feira (15) o 
aumento de 1,2% para o óleo 
diesel e 0,3% para a gasolina.
 Pode ser pouco, mas 
desde a adoção desta política de 
reajustes, em julho, em menos de 
4 meses, os acréscimos já somam 
pouco mais de 20% diesel e de 
19% na gasolina, chegando a R$ 
4,02 e 4,50 em Mato Grosso. Nos 
postos de combustíveis de 
Cáceres, a gasolina oscila entre 
R$ 4,05 a comum à R$ 4,25 a 
aditivada. 

A medida contribuiu para 
que a estatal obtivesse lucro 
líquido de R$ 266 milhões no 
terceiro trimestre de 2017, 
mesmo patamar do segundo 
trimestre de 2017, um lucro 
amealhado na mãozada no bolso 
do povo, que não tem a quem 
reclamar. 

Simplificando, o governo 
não cria imposto sobre os 
combustíveis, mas por outro lado, 
reajusta semanalmente os preços, 
uma forma de compensação 
nociva aos consumidores.

De acordo com a empresa, 
o lucro líquido atingiu R$ 5 

bilhões nos primeiros nove meses 
de 2017, revertendo o prejuízo 
registrado no mesmo período do 
ano anterior e refletindo a 
m e l h o r a  n o  d e s e m p e n h o  
operacional, em linha com as 
métricas estabelecidas no 
planejamento estratégico. 

No período cresceram as 
vendas de diesel, houve melhora 
das margens de distribuição de 
derivados e de geração de 
energia, além da redução das 
margens de refino.

Em Mato Grosso foram 
levantados os preços em vários 
postos distribuídos entre Cuiabá, 
Alta Floresta, Sorriso, Cáceres e 
Rondonópolis. O menor valor foi 
constatado na Capital, onde os 
números variam entre R$ 3,75 e 
R$ 4,79 para gasolina e R$ 3,35 e 
R$ 3,79 para o diesel. 

Alta Floresta é a cidade 
com as maiores taxas: R$ 4,32 e 
R$ 4,50 para a gasolina, pouca 
diferença se comparando a 
Cáceres.

 orças de Segurança Fconseguiram até ontem, 
recapturar 13 dos 34 

presos que fugiram da Cadeia 
Pública de Poconé na quarta-feira 
(15). Foram deslocadas equipes 
especia l izadas  da  Pol íc ia  
Judiciária Civil, Polícia Militar 
entre Bope, Rotam, Gefron, 
Força Tática, além de unidades do 
Comando Regional de Várzea 
Grande e Cáceres na ação de 
busca e recaptura dos foragidos. 

Dos 13, três presos foram 
recapturados por policiais da 
Rotam em uma estrada vicinal 
próximo da rodovia, em direção a 
Cuiabá e o outro foi preso por 
uma equipe da PM na cidade. O 
restante dos presidiários foram 
localizados ontem durante a 
madrugada.  Um deles  se  
apresentou espontaneamente.

Para a fuga, os presos 
agrediram os agentes que 
estavam de plantão no momento 
do recolhimento do banho de sol, 
quando eram conduzidos para as 
celas. Um dos agentes disparou 
munição não letal tentando 
impedir a fuga, contudo os presos 
partiram pra cima do servidor e o 
prenderam em uma das celas. 
Antes de fugir, os presos ainda 
roubaram armas e munições da 
unidade. O agente agredido 

durante a fuga dos presos já foi 
atendido e passa bem.

O secretário de Estado de 
Segurança Pública, Gustavo 
G a r c i a ,  a c i o n o u  o  
superintendente da Polícia 
Rodoviária Federal, Aristóteles 
Cadide, sobre a possibilidade de 
fuga dos detentos para a região de 
fronteira.

Também foi montado um 
g a b i n e t e  d e  c r i s e  c o m  
representantes da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp), Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh), Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
Politec, Gefron e Ciopaer.

O  c o o r d e n a d o r  d o  
Gefron, tenente coronel José 
Nildo, já reforçou a região da 
Tr a n s p a n t a n e i r a ,  d e v i d o  
informações de que alguns dos 
fugitivos foram para a aquela área 
e o helicóptero do Ciopaer 
também participa das buscas com 
equipes em aeronaves.

Todas as cidades no 
entorno de Poconé estão com 
p o l i c i a m e n t o  r e f o r ç a d o ,  
inclusive Cuiabá, Várzea Grande 
e Cáceres. A segurança dentro das 
unidades  pr is ionais  e  no 
perímetro externo também 
ganhou reforço.

BALA CERTEIRA

Baleado no tórax morre na
frente do boteco de sinuca

Testemunhas afirmaram que vítima no bar jogando sinuca e foi chamado fora do bar, mas só puderam ouvir o barulho do tiro e encontrou o amigo caído ao solo

Da Redação

Reginaldo Gomes da Silva, morte quando jogava sinuca   

INFLAMÁVEL AO BOLSO

Gasolina ultrapassa R$ 4,00
em alguns postos de Cáceres
O.D c/ Redação                                 

Reajustes semanais defasam orçamento dos usuários   

Foto: JCC

VOLTA AO LAR

Capturados 13 dos 34 presos
fugitivos da cadeia de Poconé
SESP c/ Redação

Foto: doc-família

Três dos fujões foram encontrados numa estrada vicinal    

Foto: PM-MT

Após a revista minuciosa 
no veículo, foi localizado no 
interior da carroceria 2 mochilas, 
d e  c o r  v e r d e ,  c o m  a s 
característ icas do exérci to 
brasileiro, contendo em seu 
interior substância análogo a 
pasta base de cocaína, que após 
somadas resultaram num total de 
36 tabletes e posteriormente, após 
a pesagem oficial, totalizou 
37.100 kg.

D i a n t e  d o s  f a t o s  o 
suspeito Danúbio, morador da 
cidade de Porto Esperidião, 
segundo consta, militar do 
exército, lotado no 2 Befron de 
Cáceres, foi conduzido para o 
Defron (Delegacia de Fronteira), 
para ser devidamente autuado em 
f l a g r a n t e  p o r  t r á f i c o  d e 
entorpecentes,  ficando sob 
custodia judicial.
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m brutal homicídio foi Ur e g i s t r a d o  e m  u m a 
residência aos fundos de 

um bar, localizado na BR 174-B, 
em Pontes e Lacerda, vitimando o 
empresário, Wagnerton Cleber 
Vasconcelos,  dono de uma 
oficina ao lado do boteco e que se 
encontrava no local entre outras 
pessoas, o empresário do ramo de 
motos. 

Segundo informações, a 

vítima estava na lanchonete 
conversando com uns amigos 
quando um homem de capacete 
chegou e o chamou para fora. Em 
poucos minutos ouviram os 
disparos e Wagner correu para 
dentro do estabelecimento. 
Tentando fugir ele foi para os 
fundos, em uma residência, que 
estava ocupada pela família do 
dono do bar.

Ainda assim, o suspeito 

entrou no local e o perseguiu até 
um quar to  da  casa .  Lá ,  o 
pistoleiro acabou de descarregar 
a arma contra o empresário, que 
faleceu no local.

Em seguida, o bandido 
empreendeu fuga sentido ao 
centro social, que fica bem 
próximo. Algumas pessoas 
identificaram o veículo que deu 
apoio à fuga, um Ford Ecosport 
de cor escura, cujo motorista 

a noite da última terça-Nfeira (14) por volta das 
23h30 na MT 265, Gleba 

Rural Fortuna no município de 
Porto Esperidião, a equipe do 
Gefron prendeu Danúbio Novaes 
d a  S i l v a ,  2 8 ,  c o m 
aproximadamente 37 quilos de 
pasta base de cocaína.

Durante o patrulhamento 
a equipe policial percebeu que um 
veículo se aproximava e utilizou 
sinais sonoros e luminosos para 
que o mesmo parasse, o condutor 
tentou furar o bloqueio e fugir da 
abordagem, porém não obteve 
êxito, já outro suspeito que estava 
na carroceria conseguiu fugir 
pelo mato. 

Foi realizado uma busca 
na mata com o intuito de localizar 
o outro suspeito, mas ele não foi 
encontrado.

ficara aguardando o comparsa 
assassino, com o pisca alerta 
ligado na Avenida Américo 
Mazete.

A Politec, Policia Civil e 
Militar estiveram no local para 
fazer os primeiros levantamentos 

do crime, procedendo a remoção 
do corpo de Wagnerton ao IML 
para necropsia e posterior 
liberação a fim do translado para 
a cidade de Pedra Preta, onde 
mora a família.

peração conjunta com Oobjetivo de reprimir o 
tráfico de drogas e crimes 

conexos foi deflagrada pela 
Po l íc ia  Jud ic iá r ia  Civ i l  e 
Ministério Público Estadual esta 
s e m a n a  ( d i a s  1 3  e  1 4  d e 
novembro) no município de 
Jauru. 
 N a  a ç ã o ,  f o r a m 

cumpridos 6 mandados de busca e 
apreensão, que resultaram na 
prisão em flagrante de 3 pessoas 
por tráfico de drogas e associação 
para o tráfico.

A operação denominada 
“Expurgo” contou com apoio de 
policiais do Grupo Armado de 
Resposta Rápida (Garra), Núcleo 
de Inteligência Operacional 

(NIO) de Pontes e Lacerda e do 
Canilfron de Cáceres.

Entre os presos, E.R.S, 
29, J.P.A.C., 30. e W.G.B., 32, 
acusados de envolvimento com o 
tráfico de drogas no município.

Em poder dos traficantes, 
foram apreendidos 8 aparelhos 
celulares, 79 porções de crack, 50 
porções de maconha, 13 porções 
de pasta base de cocaína e R$ 
1.661,70 em dinheiro.

Além da  p r i são  dos 
suspeitos, foram apreendidos na 
ação R$ 5.230 e jóias, furtadas de 
uma residência, na cidade de 
Jauru, no início da noite de 
domingo último, (12). Segundo 
as investigações, o furto foi 
praticado por dois menores de 
idade. 

O trabalho das cadelas 
“Darinha” e “Pink” da raça 
labrador do Canilfron de Cáceres, 
foi fundamental para o êxito da 
operação, que ainda contou com a 
participação de um efetivo de 20 
p o l i c i a i s  d a  r e g i ã o  n o 
cumprimento das buscas e 
apreensões.

EXECUÇÃO SUMÁRIA

Pistoleiro descarrega arma
contra empresário num bar

Vitima estava conversando com amigos num boteco ao lado da oficina de motos quando o desconhecido o chamou e começou a atirar, evadindo-se num Ecoesporte

Da Redação

OPERAÇÃO EXPURGO

Vitima fatal mecânico Wagnerton Cleber Vasconcelos   

Policiais cumprem mandados
contra vários crimes em Jauru
PJC c/ Redação

Droga e dinheiro foram apreendidos em bocas com traficantes   

Foto: PJC-MT

COCA NA MOCHILA

Mula tenta furar bloqueio mas
é preso com mais de 2@ de pó

Gefron c/ Redação

Cocaína apreendida na mochila pesou 37 kg e 100 gramas   

Foto: Gefron/MT
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conhecer e amar a pessoa de Jesus 
Cristo em uma Igreja em estado 
permanente de missão, cuja 
p rogramação  d iá r ia  inc lu iu  
celebrações, missa, exposições, 
palestras e trabalhos em grupos.

Sua Reverendíssima Dom 
Jacy Diniz Rocha, Bispo Diocesano, 
aproveita o ensejo, para convidar 
toda comunidade católica para 
participar da Missa de Encerramento 
Diocesano da Peregrinação da 
Imagem de  Nossa  Senhora  
Aparecida que acontece no sábado, 
18, as 19h00 na Catedral São Luiz e 
também para o lançamento do livro 
"Família, uma casa em construção", 
do Padre Jair Fante.

m clima de fraternidade, Eoração e partilha, a Diocese 
de São Luiz de Cáceres, 

inicia hoje Assembléia Diocesana de 
Pastoral, com o tema: Igreja: 
Comunidade de Comunidades. 
 De cunho religioso, o evento 
acontece no Centro Paroquial São 
Francisco de Assis, ao lado da 
Capela Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, na Avenida 7 de Setembro.

Em sua 50ª edição a 
assembléia reúne padres, religiosos, 
seminaristas e lideranças das 25 
Paróquias que compõem a Diocese, 

totalizando cerca de 145 pessoas.
Avaliar, refletir e planejar a 

caminhada pastoral reconhecendo 
ser a Igreja empenhada em fazer das 
Paróquias casa de iniciação de vida 
cristã, lugar de animação bíblica da 
vida e da pastoral, comunidade de 
comunidades, a serviço da vida 
plena para todos, é o objetivo desta 
realização.

Este acontecimento clérigo 
visa dar visibilidade nas diversas 
experiências de Deus presente nas 
atividades pastorais e missionárias 
da diocese, bem como levar a 

radicalmente o número de 
pacientes no corredor principal do 
hospital. 

Este fator é resultado da 
agilidade no atendimento do 

paciente desde sua entrada na 
unidade até a alta, cujo perfil é de 
urgência e emergência, reduzindo 
o tempo de internação e,  
conseqüentemente, os custos.

 Hospital Regional de OCáceres “Dr. Antônio 
Fontes” registrou uma 

redução de 5,95 dias para 3,9 dias 
no tempo de internação no setor de 
Ortopedia durante o mês de 
outubro de 2017 em relação ao mês 
anterior. 
 Levando-se em conta que o 
custo/dia da internação por 
paciente é de R$ 690,97, tem-se 
uma redução do custo total de R$ 
4.111,27 para R$ 2.694,78, o que 
equivale a uma economia de 34% 
por paciente e que em valores 
significa R$ 1.416,49.

“Percebe-se que houve 
uma melhoria na eficiência do 
hospital em relação aos pacientes 
o r t o p é d i c o s ,  p o i s  a n t e s  
praticamente todos os pacientes 
que eram atendidos no setor de 
trauma e emergência eram 
hospitalizados, muitas vezes 
desnecessariamente”, explica o 
diretor técnico do hospital, 
Hernandez Coutinho.

Desde que a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) reassumiu 
a gestão do hospital, há 45 dias, 
segundo o diretor, os pacientes são 
a tendidos  e  submet idos  a  
procedimentos de acordo com suas 
necessidades. Este modelo já 
resultou no aumento de 28% no 
número de atendimentos (171 em 
setembro para 219 em outubro).

pacientes atendidos no mês de 
outubro ficaram satisfeitos com os 
serviços prestados pela unidade 
estadual de saúde, referência para 
22 municípios da região Oeste de 
Mato Grosso e também para a 
Bolívia.

A avaliação refere-se aos 
primeiros 30 dias da gestão da SES 
na referida unidade pública 
hospitalar. Alguns serviços 
inclusive registraram aumento no 
grau de satisfação no mês de 
outubro em relação a setembro e 
nos primeiros 30 dias sob a gestão 
da SES, o fluxo de cirurgias 
a u m e n t o u ,  r e d u z i n d o  

Entretanto, houve redução 
de 21,7% nas internações 
ortopédicas (198 em setembro 
para 152 em outubro). “A redução 
das internações e do tempo de 
internação geraram melhorias em 
todos os aspectos, pois há maior 
giro de pacientes no hospital e 
melhor satisfação do usuário”, 
pontua Hernandez Coutinho.

Esses aspectos acima 
citados refletem no nível de 
satisfação dos pacientes. Pesquisa 
realizada pela Ouvidoria do 
Hospital Regional de Cáceres 
“Antônio Fontes” (HRCAF) 
revela que, em média, 99,47% dos 

 3º Congresso Universitário Oda Unemat (Universidade 
do Estado de Mato Grosso) 

aberto no último dia 11, no auditório 
da Federação das Indústrias e 
Comércio (Fiemt), encerra-se nesta 
sexta-feira, 17, e até o momento, 
foram discutidas e votadas as 
propostas emanadas da comunidade 
acadêmica de quatro dos sete eixos 
nor teadores .  As  d i scussões  
estiveram abertas a todos os 
interessados, mas somente os 
delegados eleitos para representar os 
três segmentos (docentes, servidores 
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s  e  
acadêmicos) e os delegados nato têm 
direito a voto.

D e  a c o r d o  c o m  a  
m e t o d o l o g i a  d o  C o n g r e s s o  
Universitário, os dois primeiros dias 
( sábado  e  domingo)  fo ram 
reservados para as discussões das 
proposituras nos grupos de trabalho. 
As votações iniciaram na segunda-
feira (13) com o eixo graduação. Na 
sequência já foram votadas as 
propostas dos eixos: graduação, pós-
graduação, pesquisa, extensão e 
cultura.Na quarta-feira (15), embora 
sendo feriado da Proclamação da 
República, iniciaram as votações do 

eixo gestão, que é o maior eixo com 
38 proposituras. Além deste, ainda 
foram apreciados pelos delegados os 
eixos de política estudantil e política 
de financiamento.

A acadêmica Amanda 
Munhoz Ruhoff, que está no 9º 
semestre do curso de Engenharia 
Civil do campus de Sinop, destaca a 
importância de participar das 
discussões das macropolíticas. “Eu 
estou para me formar e é importante 
participar dessas discussões porque 
é um legado que a gente deixa para a 
nossa universidade. Eu posso não 
retornar à Unemat, mas quem sabe 
meu filho venha a estudar na 
un ive r s idade .  Nós  e s t amos  
construindo um futuro para a 
Unemat”, destaca.

Todas as 135 proposituras 
presentes no documento orientador 
p o d e m  s e r  a c e s s a d a s  
emhttp://portal.unemat.br/?pg=site
& i = c o n g r e s s o -
universitario&m=plenaria-final e 
após a elaboração da tese final, o 
documento será submetido ao 
Conselho Universitário (Consuni) 
para homologação e implementação 
das macropolíticas institucionais.

SAÚDE EM ALTA

Nova gestão reduziu em 34%
o custo de internações no HR

Pesquisa realizada pela Ouvidoria do Regional de Cáceres revela que, em média, 99,47% dos atendidos em outubro ficaram satisfeitos com os serviços prestados

SES/MT c/ Redação

Diretor técnico do hospital, Hernandez Coutinho   

Foto: Joner Campos

COMUNIDADES

Diocese de Cáceres realiza a 50ª
assembléia diocesana de pastoral
Da Redação

Dom Jacy Diniz Rocha, Bispo da Diocese de Cáceres   

Foto: Arquivo

EIXOS/UNEMAT

Congresso Universitário
encerra-se nesta 6ª feira
Assessoria c/ Redação

Independente da greve Unemat debate gestão interna   

Foto: Christiano Antonucci

BASA ARRASA
O Banco da Amazônia recebeu, na manhã 
desta sexta-feira, 10, o Certificado do 
Indicador de Governança IG-Sest, 
iniciativa do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, que tem o 
objetivo de acompanhar o desempenho da 
qualidade de governança das empresas 
estatais federais. O Banco atingiu a nota 
máxima e classificou-se em 6º lugar entre 
as 48 empresas avaliadas, como 3º no 
segmento bancário. O IG-SEST é 
composto por Gestão, Controle e 
Auditoria; Transparência das Informações; 
e Conselhos, Comitês e Diretorias. O 
excelente resultado alcançado nesta 
pr imeira  aval iação  demonst ra  o   
compromisso  do  Banco da Amazônia  na  
adoção  das melhores práticas de 
Governança Corporativa.

NOSSA GRANA
Levantamento divulgado pela organização 
Transparência Brasil aponta que os 
deputados estaduais de Mato Grosso são os 
parlamentares que mais recebem verba 
indenizatória entre todas as assembléias 
legislativas do país. Além do salário de R$ 
25,3 mil, cada recebe mensalmente R$ 65 
mil que, em tese, devem servir para cobrir 
de spesas  p róp r i a s  do  exe rc í c io  
parlamentar, sem qualquer tipo de controle 
de prestação de contas. Em dois anos, de 
2010 a 2012, a verba indenizatória cresceu 
mais de 100%, ou seja: de 2010 para 2011, 
o acréscimo foi de 33,34%, saindo de R$ 15 
mil para R$ 20 mil (lei 9.626/2011); de 
2011 a 2012, a variação foi de 75%, 
chegando a R$ 35 mil (lei 9.866/2012). 
Peça resolução 4.175 atualmente, a verba é 
de R$ 65 mil.

LINHA DURA
O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou Projeto de Lei 3468/12 que muda 
regras de saída temporária de presos em 
regime semi-aberto, conhecida como 
“saidão”. A matéria será enviada ao 
Senado. Se o preso for reincidente, terá de 
ter cumprido metade da pena, em vez de ¼ 
como é hoje. Texto também prevê outras 
medidas, como o aumento do cumprimento 
mínimo de pena para saída temporária de 
condenado por crimes hediondos, tortura, 
tráfico de drogas e terrorismo. Por outro 
lado, a questão da maioridade penal aos 16 
anos, continua na gaveta.

SINALIZANDO
A prefeitura de Cáceres, através da 
secretaria de obras realizou a instalação de 
mais de 40 placas de sinalização nas 
estradas vicinais e assim facilitar a chegada 
aos Distritos e comunidades do nosso 
município. As placas foram confecciona 
em material resistente e de grande 
durabilidade e com excelente visualização 
principalmente à noite. O prefeito Francis 
reconhece que o trabalho é simples, mas de 
grande importância para quem visita 
nossas comunidades e que vai melhorar a 
comunicação com o destino final, e nosso 
objetivo e em pouco tempo terminar todos 
os acessos identificados com as placas.

OLHO VIVO
Para o exercício da profissão de 
optometrista exige-se a colação de grau em 
nível superior de ensino, segundo 
entendimento, a 2ª Câmara de Direito 
Público e Coletivo do TJ-MT, que negou 
provimento a recurso interposto pela 
empresa I. K. Santos Sales – ME e manteve 
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Navegar é preciso, viver, pode ser, é 
preciso, escusem-nos, temos tanatofobia, 
medo de morrer, apesar de que esta é a única 
certeza de todos nós, dia mais, dia menos, a 
mardita chega e vapt-vupt, era uma vez, 
certeza contrária, é viver pra registrar a 
inauguração oficial da zona; não a das casas 
das primas, de luz vermelha na área, mas a 
polemica ZPE, égua, que a novela vai longe. 

Pois é, faz seis meses que o tal Dom 
Pedrito Taques esteve aqui na city, lançando a 
pedra fundamental da tal, papo de uréia da 
Bolívia; a manjada pavimentação e o 
fornecimento de gás para o sucesso da ZPE; a 
escolha de Cáceres para a construção da zona 
aduaneira estratégica para o transporte dos 
produtos via Oceano Pacífico; as favas a crise, 
investimento inicial de R$ 16 milhões na ZPE 
e o término das obras previsto para ocorrer 
num prazo de 12 meses, na área de 239,68 
hectares divididos em cinco módulos, coisa 
linda, sem moço! E com secretárias com 
roupas de missa, mocinhos com crachá na 
lapela, banda de musica, politicagens as 
pampas, deputado dizendo que a Zona, claro, 
a de Processamento de Exportação é a 
redenção econômica para o município de 
Cáceres, e pá e bola. 

E a imprensa coitada, anotando pela 
milésima vez o rol do rolo, que a ZPE, terá 
capacidade de abrigar 230 indústrias; com 
prédio administrativo, restaurante, (da Filó?) 
bloco da Receita Federal, pátio de manobra, 
guarita principal de pedestres e de veículos, 
galpão, Ah, que delicia, primeiro mundo, Seu 
Raimundo; E as instalações, gente do Céu, 
construção da rede de água, estação de 
Tratamento de Esgoto, drenagem, estações 
elétricas, obra de ganhar 10 eleições e sem 
exagero, convenhamos, no papel já ganhou 
meia dúzia delas. 

Pois bem, amigos, lá se vão 30 anos 
que abnegados cidadãos de Cáceres, 
incluindo-se aí a saudosa Orfélia Michelis na 
comitiva pró ZPE, integrada por associados 
fundadores, estiveram com o então presidente 
Sarney em 1988, conquistando a criação da tal 
ZPE por decreto. Depois, Collor mandou 

parar; Itamar Franco conseguiu reativar; FHC 
e o então ministro José Serra desmobilizaram 
o programa; No segundo mandato de Lula, o 
trem começou a deslanchar em 2007 quando o 
Congresso mudou a lei, que foi sancionada, 
exigindo atualização. 

Em 2008, uma medida provisória 
preencheu algumas lacunas, mas faltavam os 
cargos do conselho nacional responsável pela 
aprovação dos projetos, e então, somente em 
2009 uma lei foi aprovada montando essa 
estrutura. 

Em 2 de março de 2010, reunião 
ocorrida entre o grupo de empresários, 
investidores e autoridades de Cáceres e o 
presidente da Fiemt, deu o pontapé (chute) 
inicial para uma articulação mais incisiva em 
prol da implantação da ZPE. 

Em 17 de novembro de 2011: 

Atenção: Agora vai,.. ou não vai? A ZPE de 
Cáceres já está em processo adiantado de 
obras de terraplenagem, cercamento da área, 
processo de licenciamento ambiental e 
consolidação jurídica; Em 22 de Fevereiro de 
2012, o presidente da Associação Brasileira 
de Zonas de Processamento de Exportação, o 
presidente da Administradora da ZPE e 
membros da diretoria, protocolaram na 
Receita Federal o pedido de alfandegamento 
para análise e aprovação, estando então pronta 
para ser implantada; em 16 de janeiro de 2013, 
a implantação da ZPE de Cáceres, já é 
realidade, 

Oh, Realidade! Tão realista que 4 
anos depois, vem o governador falar em ZPE, 
de novo? Ah, não, espera as convenções 
eleitorais de 2018, quiçá, compense, o Vale a 
Pena Ver de Novo, Plin-plin?

Natural de Cáceres, pantaneira 
mesmo, da raiz ao fruto, (a raiz da terra, o fruto 
da prole), nenhuma surpresa, que desde jovem 
minha visão ainda no colégio era para um curso 
superior na área de humanas, e a geografia me 
convidou a viajar em sua estrada, qual Wendy 
em Neverland, explorando numa pós, as 
m a r a v i l h a s  d o  t u r i s m o ,  s o m a n d o  
conhecimentos. Se Geografia, no vocábulo 
grego Geo, significa terra e Graphein, 
descrição, Turismo, com sua origem no francês 
Tour é circuito, volta ao redor, volta, de 
Tourner, fazer a volta, do latim Tornare, girar 
um torno, fazer dar a volta, e minha origem de 
Campana, Michelis, La Bela Itália da Nona, 
deve explicar o resto. 

Daí, que de canudo da Geo, fiz um 
Tour em planejamento, hospitalidade, 
destinações e administração de empresas 
turísticas e sem serpente ou maçã, mergulhei na 
Reserva da Biosfera, com aquela paixão 
faunática pela flora pantaneira. 

E aqui estamos, para ilustrar aos 
leitores que desejem ampliar seus horizontes, 
algumas linhas sobre esta região turística do 
Pantanal, de Poconé, Cáceres, Barão do 
Melgaço e Santo Antônio do Leverger como 
portão de entrada do Paraíso, onde o regime de 
chuvas comanda as terras tão especiais. 

Parte do ano as águas cobrem tudo. 
Depois as águas vão baixando e os animais 
tomando seus devidos lugares. Jacarés, onças, 
rios repletos de peixes e aves convivem com 
grandes fazendas de gados. O Pantanal é um 
ecossistema riquíssimo, onde se encontra uma 
das maiores concentrações de fauna selvagem 
do planeta e conta com vários produtos já 
formatado, com ênfase em ecoturismo, 
aventura, observação de pássaros animais e da 
Flora e Fauna; o turismo rural, o de nossa 
cidade bicentenária, riquíssimo turismo de 
Pesca esportiva, detalhes para o Festival 
Internacional de Pesca, maior do planeta, 
registre-se com a marca do nosso pai Aderbal e 
da nossa mãe Orfélia; dos passeio de barcos, 
dos barco Hotéis, das Pousadas Pantaneiras e a 
observação guiada e monitorada de onças que 
vem ganhando força principalmente em 
Poconé, no Porto Jofre e em Cáceres, na região 
próxima do Parque Reserva Taiamã. 

O bioma continental do Pantanal é 
considerado uma das maiores extensões 
úmidas contínuas do planeta e sua área 
aproximada é 150.355 km², uma planície 

aluvial, influenciado por rios que drenam a 
bacia do Alto Paraguai. Uma característica 
interessante desse bioma é que muitas espécies 
ameaçadas em outras regiões do Brasil 
persistem em populações avantajadas na 
região, como é o caso do tuiuiú, abrigando 
também, 263 espécies de peixes, 41 de 
anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 de 
mamíferos. 

No que tange a flora, quase duas mil 
espécies de plantas já foram identificadas no 
bioma e classificadas de acordo com seu 
potencial, algumas com vigoroso potencial 
medicinal. Assim como a fauna e flora da 
região são admiráveis, há de se destacar a rica 
presença das comunidades tradicionais como 
as indígenas e quilombolas, ao longo do Rio 
Paraguai. 

E com esta gente nossa, o destaque 
pelas rezas de cururu, siriri e chorado, com 
viola de cocho e ganzá, regadas ao Pacú 
assado, Muqueca e ventrecha, Mugica de 
Pintado, frito e assado, Peraputanga frita ou 
assada, farofa de banana, caldo de peixes, pirão 
e Maria Isabel e outros. Impossível descrever 
as maravilhas deste paraíso em uma coluna, 
mas agora vocês já sabem porque sou 
Faunática pelo Pantanal. 

***___Rosane Micchelis – jornalista, 
bacharelado em geografia com pós-graduação 
em turismo
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CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Em clima de fraternidade, oração e partilha, a Diocese de São Luiz 
de Cáceres, inicia hoje Assembléia Diocesana de Pastoral, com o tema: 
Igreja: Comunidade de Comunidades. De cunho religioso, o evento 
acontece no Centro Paroquial São Francisco de Assis, ao lado da Capela 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida 7 de Setembro. Página 03

O Hospital Regional 
de Cáceres “Dr. Antônio 
Fontes” regis t rou uma 
redução de 5,95 dias para 3,9 
dias no tempo de internação 
no setor de Ortopedia durante 
o mês de outubro de 2017 em 
relação ao mês anterior. 
Levando-se em conta que o 
custo/dia da internação por 
paciente é de R$ 690,97, tem-
se uma redução do custo total 
de R$ 4.111,27 para R$ 
2.694,78, o que equivale a 
uma economia de 34% por 
paciente e que em valores 
significa R$ 1.416,49.

 Página 03

D o i s  h o m i c í d i o s  f o r a m  
registrados na região de Cáceres na 
véspera e dia de feriado da República, 
um em Pontes e Lacerda e outro em 
Mirassol D'Oeste, coincidentemente as 
vitimas estavam dentro e ao lado de 
bares. Na terça feira, o assassino 
descarregou a arma contra o empresário 
Wagnerton Cleber Vasconcelos, de 
Lacerda e anteontem, a vitima foi 
Reginaldo Gomes da Silva, morto com 
um tiro frente a um bar em Mirassol 
D'Oeste. Páginas 04 e 05

Sob regime de alterações diárias nos preços dos combustíveis, a 
Petrobrás proclamou no feriado da república, quarta-feira (15) o aumento 
de 1,2% para o óleo diesel e 0,3% para a gasolina. Em Mato Grosso foram 
levantados os preços em vários postos distribuídos entre Cuiabá, Alta 
Floresta, Sorriso, Cáceres e Rondonópolis. Nos postos de Cáceres, os 
preços oscilam entre R$ 4,05 a comum à R$ 4,25 a aditivada.  Página 05

O 3º Congresso Universitário da Unemat (Universidade do Estado 
de Mato Grosso) aberto no último dia 11, no auditório da Federação das 
Indústrias e Comércio (Fiemt), encerra-se hoje, 17, e até o momento, foram 
discutidas e votadas as propostas emanadas da comunidade acadêmica de 
quatro dos sete eixos norteadores. Somente os delegados eleitos para 
representar docentes, servidores técnico-administrativos e acadêmicos e 
delegados nato têm direito a voto. Página 03

COMMUNITATIS

Diocese de S. Luiz realiza
a 50ª assembléia pastoral

Objetivo, avaliar, refletir e planejar a caminhada pastoral reconhecendo ser a Igreja empenhada em fazer das Paróquias casa de iniciação de vida cristã

Bispo Dom Jacy Rocha celebrará a missa de encerramento. 

Foto: Esdras Crepaldi

NOVA GESTÃO

Hospital regional reduz em
34% o custo de internações

Ala hospitalar ontológica também foi normalizada    

Foto: G-Com

VIOLÊNCIA FATAL

Vitimas foram executadas
a tiros na frente de boteco

Wagnerton e Reginaldo, assassinados na região  

 Fotos: Reprodução particular

BOMBA ATIVADA

Preço da gasolina em Cáceres
quebra a barreira dos R$ 4,00

Preço reajustado 19% em4 meses, inflama o consumidor   

 Foto: JCC

PROPOSTAS NOS EIXOS

Encerra-se hoje na capital
o 3º Congresso da Unemat

Evento discute proposituras dos grupos de trabalho   

Foto: Christiano Antonucci
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