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a última sexta-feira (23), foi 
realizada uma audiência Npublica no recinto da Câmara 

de Vereadores de São José dos Quatro 
Marcos, proposto pelo presidente da 
Câmara, vereador Roberto Moura, com 
o intuito de apresentar  uma  solução 
para a planta frigorifica da JBS Friboi 
que está fechada desde 2015 que 
culminou com a demissão de mais de 
650 funcionários da empresa levando o 
município a um caos social.

Na audiência  foram citados 
pelo prefeito e  vereadores  todos os 
esforços feitos pela classe politica para a 
reativação da planta frigorifica da JBS 
Friboi  por outro empresa, inclusive as 
diversas  reuniões que foram realizadas 
com grupos  interessados na compra da 
planta frigorifica. 

Segundo o prefeito houve 
interesse de compra de grupos de 
investidores, mas  em contato com o 
grupo JBS eles pediram o valor de 100 
milhões de reais; algo inviável segundo 
os investidores.

O presidente da Câmara 
Roberto Moura é  favorável que o 
município entre na justiça para repatriar 
o terreno da JBS,  afirmando que não é 
admissível que uma empresa que obtém 
recursos do BNDS para a compra de 
uma planta frigorifica por 35 milhões de 
reais se mantenha fechada. 

“Ninguém em sã consciência  
rasga dinheiro, a não ser pelo cartel que 
foi feita pelo grupo JBS, que se utilizou 
de recursos emprestados pelo Governo 

Federal através do BNDS para 
realizar o monopólio regional,  
comprando e arrendando plantas 
frigorificas e depois fechando-as , 
ditando assim os preços da arroba de boi, 
e também o desemprego regional; por 
isso o Legislativo e executivo junto com 
a sociedade tomara medidas para a 
retomada desse patrimônio para o nosso 
município,” desabafou Moura.

O prefeito Ronaldo Floreano 
afirmou estar de pleno acordo que o 
m u n i c í p i o  e n t r e  n a  j u s t i ç a .  
“Entendemos que não poderia ocorrer o 
fato de que um terreno doado com 
finalidade específica de geração de 

renda e emprego, passado o 
tempo o que era público foi incorporado 
ao patrimônio particular sendo 
adquirido pelo grupo JBS por R$ 35 
milhões, e hoje se encontra fechado por 
força de monopólio. Foram realizadas 
inúmeras reuniões e tratativas no intuito 
de reabrir ou vender o frigorifico e 
sempre o posicionamento negado pela 
diretoria da JBS. 

Vejo que neste momento  
esgotaram todas as conversas, e a 
solução será a entrada na justiça pela 
prefeitura com  o apoio da câmara de 
vereadores e entidades e população de 
nosso município,”pontuou Floreano.

m individuo foragido da 
justiça e acusado de Uestuprar uma idosa, de 61 

anos, foi preso em flagrante pela 
Polícia Judiciária Civil, anteontem,  
(25), em Poconé e já está atras das 
grades, para sossego e tranquilidade 

da população, já que se trata de 
elemento de alta periculosidade. O 
marginal, Anilton Ferreira da Silva, 
27, conhecido como “Pechincha” 
tem várias passagens anteriores por 
crimes de roubo, estupro, homicídio 
e porte ilegal de arma de fogo.

O estupro da idosa em 
Poconé,  ocorreu na tarde da última 
sexta-feira (23) em uma fazenda no 
baixo Pantanal. Após cometer o 
crime, o suspeito fugiu, entrando 
para a região de mata. Após tomadas 
as providências de praxe com a 
vítima, os policiais iniciaram as 
diligências em buscas do suspeito na 
região alagada do Pantanal.

D u r a n t e  o  t r a b a l h o  
i n i n t e r r u p t o ,  a  e q u i p e  d e  
investigadores da Delegacia de 
Poconé conseguiu localizar e 
prender o acusado no domingo (25). 
Contra o suspeito havia um mandado 
de prisão em aberto pelos crimes de 
roubo e estupro, ocorrido em 
dezembro de 2017, em Poconé.

Anilton possui ainda várias 
passagens anteriores por porte ilegal 
de arma de fogo e roubo e foi a júri 
popular a revelia de um homicídio 
que cometeu no ano de 2012, sendo 
condenado a quase 14 anos de prisão 
em regime fechado.

QUATRO MARCOS

Prefeito defende repatriar
terreno e instalações do JBS

Prefeito Floreano fez o compromisso que a partir de janeiro ingressará na justiça
solicitando a repatriação do terreno e instalações ao município de Quatro Marcos
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Anilton, vulgo “Pechincha,” deve passar nova temporada preso    
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A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de mudanças em alguns 
planos com a família. Você 
estará mais fechado e 

interiorizado, mais voltado para os seus. O 
dia pode ser ótimo para cuidar de si e das 
pessoas que ama. Uma reforma em sua casa 
pode começar a ser planejada.

Esotérico

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de acordos e negociações 
relacionadas a um novo 
projeto que resultará em um 

novo contrato rapidamente. O momento é 
ótimo para a comunicação e tudo o que a 
envolve. Uma viagem rápida pode fazer-lhe 
muito bem.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
d i a  d e  m u d a n ç a s  
importantes em processos 
que envolvem suas finanças 

e a melhoria de sua vida financeira. O 
momento pode envolver a decisão por um 
novo investimento ou a concretização de 
um novo contrato de trabalho.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Plutão 
em Capricórnio indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com suas 

emoções mais profundas e necessidade de 
interiorização e distanciamento de 
pessoas vazias. O momento pode envolver 
uma mudança significativa em um 
relacionamento pessoal.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de maior contato 
c o m  s u a s  e m o ç õ e s ,  

especialmente as relacionadas a um passado 
emocional. O momento pode envolver 
também o início do planejamento de um 
novo projeto.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
d i a  d e  a u m e n t o  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d e ,  
especialmente no trabalho. 

Um novo projeto, no qual você está 
diretamente envolvido, pode começar a 
apresentar alguns problemas. Sua energia 
vital está mais baixa. Cuide-se.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia em que você estará 
dividido entre as obrigações 
profissionais e o desejo de 

estar mais perto dos seus. Uma escolha 
será bem difícil, portanto, procure 
otimizar seu tempo e estar um pouco com 
cada um.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de interiorização,  
necessidade de rever sua 
filosofia de vida e encontrar 

um novo caminho espiritual. O dia pode 
envolver uma forte necessidade de 
distanciar-se de conversas vazias. Não se 
deixe levar pelo pessimismo do momento.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de movimento na vida 
social e necessidade de 
distanciamento de pessoas 

vazias. Você vai priorizar as amizades 
íntimas e os seus a qualquer compromisso 
vazio de significado. Dia ótimo para dar um 
passo à frente em seu relacionamento.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
d i a  d e  m u d a n ç a s  
i m p o r t a n t e s  n o s  
relacionamentos afetivos, 

incluindo romances e filhos. O momento é 
ótimo para boas e profundas conversas e 
para deixar para trás, alguns possíveis mal 
entendidos.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de movimento intenso na 
vida social e distanciamento 
de amizades vazias. É hora de 

deixar algumas pessoas para trás. O 
momento pode indicar a necessidade de 
organizar e realizar novos contatos 
comerciais.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de interiorização e 
necessidade de estar mais 

em contato com emoções mais 
profundas. O dia pode envolver uma 
intensa limpeza emocional. Algumas 
pessoas e situações devem começar a 
ficar para trás.

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

By Rosane Michels Clicamos hoje as amigas Marinalva Denipotti 
e Fabíola Campos Lucas  que estão 
aproveitando as altas temperaturas do verão 
nas belas praias de Alagoas.  No click em 
Maragogi é só felicidade, curtindo a amizade 
de longos anos e as belezas do local.

Felicidades a Maria Aparecida Nepomuceno 
pela passagem do seu natalício. Que a alegria 
acompanhe você por todos os momentos e que 
Deus continue guiando todos os seus passos e 
i luminando cada vez mais os seus 
pensamentos.  Que esta nova etapa chegue 
recheada de  mui ta  saúde e  novas  
oportunidades para concretizar os seus sonhos 
mais desejados.

Nosso Bom Dia ao boníssimo padre Evandro Stefanello 
que a partir do mês de fevereiro assumirá a coordenação 
da Paróquia São Luiz em Cáceres, cargo ocupado 
atualmente por Padre Rogério. Bom filho a casa torna. 
Seja Bem Vindo.

Votos de Feliz Aniversário a encantadora Luciane Dantas. 
Desejo que este dia seja muito feliz, repleto de surpresas 
encantadoras e passado ao lado de quem você mais ama. 
Orgulhe-se de tudo aquilo que conquistou neste ano que 
termina hoje, e prepare-se para o novo que começa agora 
mesmo. Parabéns!
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Salvo alguma nova desgraça que 
sempre pega o sofrido trabalhador pelo 
calcanhar, sabe aquela martelada na calada 
da noite, coisa de legislador politiqueiro? 
Pois é, amigo, enquanto estamos em 2018, a 
abençoada intervenção na cidade 
maravilhosa obsta esta martelada no 
sagrado lapso temporal dos futuros 
aposentados, é bom os sessentões não 
dormir de touca, catalogar idade e seu tempo 
de contribuição e somado os pontos, (65 
anos, 30 de contribuição se homem ou 55 
anos, 30 de contribuição, se mulher), entrar 
logo com o pedido direto na agencia do 
INSS, sem necessidade de advogado, e 
aguardar o bereré integral, porque a ressaca 
do réveillon, pode ser indigesta. 

Sem querer assustar ninguém, as 
regras para receber o benefício integral do 
INSS mudarão a partir de 31 de dezembro, 
quando a fórmula 85/95 passará para 86/96. 
Um ano a mais pode até não parecer muito, 
mas esse sistema será gradualmente 
aumentado até 2026, quando as mulheres 
terão de atingir 90 pontos e os homens, 100.

No olho gordo do governo, quanto 
menor for a idade do trabalhador, maior sua 
expectativa de vida e consequentemente, 
menor o número de contribuições, então o 
valor de sua aposentadoria também será 
mais baixo, dai, o sistema de pontos 
idade/contribuições. Essa questão de ponto 
é curiosa, veja, a soma da pontuação abrange 
meses, por exemplo, se a mulher tem 54 
anos e seis meses de idade e 30 anos e seis 
meses de contribuição, ela pode se aposentar 
pela pela fórmula, pois os seis meses da 
idade mais do tempo de contribuição somam 
um ponto, totalizando 85. 

Já no caso dos barbados, se o amigo 
leitor emplacou  61 anos de idade e 34 anos 

de contribuição 61 + 34 = 95, não 
pode se aposentar, pois apesar de ter a soma 
95, não tem os 35 anos de contribuição e o 
governo adora esta continha do capeta! E ela 
pode ficar ainda mais do lado dos poderosos 
e contra o trabalhador em 2019, 
especialmente aquela concedida para 
homens a partir dos 65 anos e, para 
mulheres, a partir dos 60, se comprovados 
15 anos de contribuição. 

Se as  regras como idade mínima 
dependem do governo conseguir alterar a 
Constituição Federal, mudar o cálculo das 
aposentadorias é mais fácil, pois pode ser 
feito por projeto de lei ou por medida 
provisória. Uma coisa é certa, amigo leitor, 
déficit previdenciário é conversapra boi 
dormir, falácia de oportunistas politiqueiros, 
o que existe e já foi provado, inclusive em 
CPI do Congresso Nacional,  é superavit. 

Dados da Associação Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (ANFIP) e da Fundação ANFIP, 
apontam que, só pra citar dois exercícios, em 
2014, as contribuições criadas e destinadas 
exclusivamente para a Seguridade Social 
somaram R$ 686 bilhões e todos esses 
gastos com Previdência Social, Saúde e 
Assistência Social somaram R$ 632 bilhões. 

Em 2013,  segundo a mesma fonte, 
a seguridade social teve um superávit de R$ 
76,2 bilhões, então, senhores e senhoras, 
papo furado de déficit é desculpa pra sangrar 
ainda mais o trabalhador. Com tantos 
dividendos, divisores e quocientes, o resto é 
gordo, mas mesmo assim, dê sua canelada e 
evite ser mais ludibriado em seus direitos, 
exija sua sangrada e sagrada aposentadoria, 
antes que fique mais azedo o caldo, Bom 
Dia!

Como o maior estudo sobre a 
homossexualidade no Brasil, as críticas a 
Devassos no Paraíso partiam das definições 
em rótulos como “livro militante” e 
“pornografia excedida” para segregá-lo 
numa espécie de gueto encoberto pela falsa 
moral, pela culpa, pelo maniqueísmo 
religioso e pela vida sexual subterrânea da 
maioria dos brasileiros. Logo na primeira 
parte, João Silvério Trevisan mostra um 
pouco das históricas teorias científicas, 
desde o “gene gay” até as explicações 
químicas e biológicas ofertadas pela ciência 
a partir de 1990. Mesmo assim, vale 
salientar  - como fez questão de pontuar  - que 
não tem objetivo de discutir as causas da 
homossexualidade, mas tê-la como fato 
consumado para abranger as situações 
decorrentes. Destacam-se os capítulos que 
debruçam sobre a cultura homossexual no 
Brasil, país descrito como enrustido por 
natureza e, ao mesmo tempo, que passa para 
os estrangeiros a impressão de ter a 
sexualidade tão à flor da pele. O autor 
defende com unhas e dentes suas teorias -
 sustentadas com impecável embasamento 
histórico e referências que passam por 
nomes como Abelardo Romero, Sir Roger 
Casement e Pierre Verger -  de que essa 
devassidão brasileira ajudou a formar os 
falsos estereótipos de que somos um povo 
muito moderno e liberal, mas, no fundo, 
dominado pelo moralismo nem sempre 
assumido. “Mesmo quando 

existencialmente viscerais, os 
relatos masculinos resumiam-se, com 
a l g u m a s  e x c e ç õ e s ,  e m  c h o q u e s ,  
dilaceramentos e até violência. 

Neles, a relação amorosa quase 
sempre submergia ao impacto sexual de 
conotações culpadas”, argumenta o escritor. 
A influência (e perseguição) religiosa é 
discutida em um bloco inteiro de capítulos, 
tanto sobre a Inquisição quanto pelo 
cristianismo na época da escravidão, 
passando pelos contrastes entre um deus 
hedonista e um deus punitivo. 

Já no bloco seguinte, com o pulo 
para o século 20, descobrimos o chocante 
histórico da homofobia no país, quando as 
elites intelectual e política (inclusive os 
partidos de esquerda) viraram as costas para 
as pautas LGBT; o modelo de família 
tradicional foi construído pela moral e pelos 
bons costumes; e a classe médica, sobretudo 
os psiquiatras, definiram o termo 
homossexualismo para associar o 
comportamento LGBT como uma patologia 
a ser combatida. A figura do homossexual no 
teatro também evoluiu a partir daquela 
década, deixando de lado os clichês exibidos 
nas peças de Plínio Marcos e Nelson 
Rodrigues, para mostrar toda sua 
normalidade e, por mais perturbador que 
fosse, sua humanidade. Nos palcos dos 
teatros a aids foi abordada quando estourou 
nos anos 80. Trevisan produziu uma 
verdadeira enciclopédia da 

homossexualidade retratada no 
cinema, teatro e literatura, ano após ano. Na 
música, o objeto de estudo é a geração 
transgressora de Renato Russo, Cazuza e 
Cássia Eller, e de como suas experiências 
a t revidas ,  radicais  e ,  por  vezes ,  
autodestrutivas, marcaram uma era. Vale 
ressaltar, a quarta edição de Devassos no 
Paraíso, além de revista e atualizada, ganhou 
novos (e necessários) blocos, com temas que 
vão da bancada evangélica e seus 
representantes  - Jair  Bolsonaro, Silas 
Malafaia, Edir Macedo  - com o retrocesso 
que trouxeram, e continuam trazendo, para a 
pauta LGBT. No que diz respeito à política, 
ele aborda as alianças que a própria esquerda 
faz e que ferem os direitos civis de gays, 
lésbicas, travestis e transexuais. 

Os ataques e censuras à exposição 
Queermuseu entram na dissertação, assim 
como a onda de ódio que matou Marielle 
Franco e a evolução das novas identidades 
de gênero em nomes intelectuais que 
conquistam seu espaço, como a acadêmica 
Amara Moira e a psicanalista Letícia Lanz. 
Este livro nunca foi tão fundamental e veio 
na hora certa, quando os Direitos Humanos 
estão ainda mais ameaçados e a perspectiva 
para o futuro neste final e começo de ano não 
são animadoras.***Rubens Shirassu Júnior, 
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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CALENDÁRIO

NOVOS PRESIDENTES

VAMOS RENOVAR!

SELETIVO/PONTES

SIMPLES, MESMO

Nesta terça feira, (última do mês de 
novembro) dia 27, o calendário registra o 
Dia do Técnico de segurança no Trabalho, 
num país onde a maioria trabalha sem o 
minimo de segurança em locais perigosos, 
insalubres e os cambaus; O Dia Nacional 
de Combate ao Câncer, em especial os mais 
vulneráveis, de mama e próstata, daí, os 
cuidados preventivos do outubro rosa e 
novembro azul; e o Dia de Nossa Senhora 
das Graças, que ela tenha proteja os 
incautos inseguros no trabalho e dos 
relapsos, proteladores dos testes 
preventivos. 

Além do conselho seccional, conselheiros 
federais e da diretoria da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) a advocacia mato-
grossense elegeu, nesta sexta-feira (23), as 
diretorias que comandarão as 29 subseções 
da entidade nos próximos três anos. Em 
Cáceres foi eleito Fábio de Sá Pereira, em 
Pontes e Lacerda, Israel Moreira de 
Almeida e em Mirassol D'Oeste, Regina 
Célia Sabioni. Parabéns aos novos 
presidentes e boa gestão.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, 
decidiu entrar na disputa da Associação 
Mato-Grossense dos Municípios,  
compondo a chapa liderada por Sílvio José 
de Morais Filho, o Silvinho, na vaga de 
terceiro vice-presidente. A prefeita de 
Chapada dos Guimarães, Thelma de 
Oliveira também compõe a chapa na vaga 
de 1ª conselheira fiscal. A disputa pela 
direção da AMM este ano conta com duas 
chapas, sendo a 1ª liderada pelo atual 
presidente Neurilan Fraga, ex-prefeito de 
Nortelândia, que busca seu 3º mandato. 
Quer saber? Somos por renovação, três 
mandatos é muita coisa.

Continuam abertas até o próximo dia 30, as 
inscrições para o Processo Seletivo para 
Estágio Curricular Remunerado de nível 
Médio e Superior para a comarca de Pontes 
e Lacerda. A inscrição deverá ser efetuada 
pessoalmente ,  na  Coordenador ia  
Administrativa do Fórum da Comarca, 
localizada na Avenida Paraná, nº 2598, 
Bairro São José, entre às 12h00 e 19h00, 
sem cobrança de taxa de inscrição. O 
processo seletivo será realizado em etapa 
única, consistente em uma prova objetiva e 
obedecerá às normas do Edital Nº 11/2018. 
Maiores informações, no Fórum da 
Comarca de Pontes e Lacerda pelo telefone 
(65) 3266-8600.

A Secretaria de Fazenda prorrogou para o 
dia 30 de novembro o prazo para que as 
empresas optantes pelo Simples Nacional 
efetuem o pagamento do ICMS, pelo 
regime de estimativa simplificado (carga 
m é d i a ) ,  r e l a t i v o  à s  a q u i s i ç õ e s  
interestaduais efetuadas no mês de 
setembro de 2018. O prazo final 
anteriormente estipulado seria ontem, (26), 
mas  fo i  ad i ado  em v i r t ude  da  
indisponibilidade dos sistemas fazendários 
que voltaram a funcionar domingo (25). O 
motivo, a implantação do novo Data Center 
(Centro de Processamento de Dados), que 
implica na mudança dos equipamentos de 
TI para esse ambiente. 

Hipocrisia e paradigmas picles

Canelada no Bereré do INSS
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6 mil reais, e que teria sido 
interceptado em Cuiabá pelos 
suspeitos que lhe ofereceram o 
va lor  pe lo  t ranspor te  do  
e n t o r p e c e n t e ,  a l e g a n d o  
desconhecer a identidade dos 
ocupantes do Gol preto. 

Apenas, que era moradora 
de Confresa e ser esta, a primeira 
vez que fazia tal serviço. Por ser 
maior de idade, Juliana foi 

acelerado, se evadindo 
com seu comparsa.  Numa revista 
pessoal e nos pertences de 
Juliana, foram encontrados 3 
invólucros embalados de forma 
dupla de substância análoga a 
pasta base de cocaína, totalizando 
cerca de 6 kg de entorpecente.

Juliana disse aos policiais 
que levaria o entorpecente até 
Redenção no Pará pela quantia de 

ma forasteira foi presa 
e m  C á c e r e s  n a  Umadrugada de sábado 

ultimo por agentes da Policia  
Judiciária Civil carregando 6 
quilos de pasta base de cocaína, 
que estavam acondicionadas em 
uma mochila. A suspeita Juliana 
Tavares Pereira (18 ) que seria de 
Confresa, noroeste do estado, 
estava preste a embarcar em um 
ônibus na Rodoviária do Central 
de Cáceres.

De acordo com a Polícia 
J u d i c i á r i a  C i v i l ,  o s  
investigadores receberem uma 
denúncia anônima dando conta 
que uma mulher portando uma 
bolsa de cor preta, embarcaria 
com entorpecente na rodoviária. 
Os policiais ficaram de campana 
no local e observaram quando um 
Gol, de cor preta, com dois  
ocupantes do sexo masculino, no 
b a n c o  d a  f r e n t e  p a r a r  
rapidamente e do banco traseiro 
descer a tal suspeita.

Na mira da possível 
t r a f i c a n t e ,  o s  p o l i c i a i s  
abordaram-na quando ela seguiu 
para o local de espera dos 
passageiros da empresa Verde, 
tendo o condutor do Gol preto, 

checagem através das 
placas, constatando-se que a 
motocicleta havia sido furtada em 
Cáceres e numa verificação 
meticulosa com as placas e chassi 
dos dois carros, apurou-se que 
eram produto de furto e ou roubo 
em Cuiabá, com as placas 
originais, da Hilux QCA-9672  e 
do HB20 PXL-9206.

A e q u i p e  p r o c u r o u  
informações a respeito dos 
moradores da residência, sendo 
informado que se tratava de um 
casal e no endereço do pai da 
mulher, na Rua das Cerejeiras, a 
mesma foi localizada, relatando 
que havia se separado de seu 
mar ido ,  po i s  e l e  e s t a r i a  
praticando atos suspeitos, 
sumindo por alguns dias, 
incomunicável pelo celular.

Pelo nome do suspeito, 
n ã o  r e v e l a d o  d e v i d o  a s  
investigações, os policiais 
disseram ter ele passagens por 
receptação. 

Os três veículos foram 
guinchados pelos policiais até a 
Del Pol, para posterior restituição 
aos seus legítimos proprietários, 
b e m  c o m o  t a m b é m  a  
investigação da participação do 
suspeito e de outros possíveis 
comparsas no caso.

de outras guarnições 
operacionais, que realizavam 
Patrulhamento pela região, 
encontraram uma caminhonete 
Hilux de cor prata, com placas 
QBK 2362, de Cuiabá, um 
veículo Hyundai HB20 de cor 
prata com placa  QCZ-7475   e  
uma motocicleta XRE-300, de 
cor branca com placas QBI-9196 
da cidade de Cáceres.

Como nenhum morador 
foi encontrado na residência, na 
sequência foi realizada a 

ma denuncia anonima 
chegada ao 6º BPM de UCáceres, possibilitou a 

recuperação de três veículos alvo 
de furto e ou roubo, que estavam 
escondidos nos fundos do quintal 
de uma casa com sinais de 
abandonada, na Rua Cajazeiros, 
nº 50, Jardim Guanabara, ao lado 
de uma escola.

No local, os policiais 
observaram que a casa estava 
com o portão apenas encostado e 
adentrando o quintal, com apoio 

tráfico de drogas e 
recolhida à disposição da justiça 
na cadeia feminina da cidade.

encaminhada à Delegacia 
de Polícia Judiciaria Civil de 
Cáceres, onde foi autuada por 

Bombeiros e a Politec 
estiveram no local realizando os 
procedimentos necessários.

No dia seguinte na mesma 
BR 174, foi registrado outro 
acidente com vitima fatal, desta 
vez, nas proximidades do Posto 
Sapé, cerca de 50 km de Pontes e 
Lacerda. 

O motorista da carreta que 
estava carregada de sementes de 
algodão ficou preso em baixo das 
ferragens e veio a óbito.

Segundo informações o 
motorista seguia sentido Pontes e 
Lacerda quando sofreu o 
acidente, causado a priori, por 
uma falha mecânica. 

Ambos os acidentes, num 
raio de 20 km, estão sendo 
investigados pela polícia, que 
orienta aos motoristas, redobrar a 
atenção nas rodovias durante este 
período de chuvas.

um clima de comoção e 
consternação geral ,  Nforam sepultadas ontem 

em Cáceres, Dona Vicência 
Almeida de Oliveira, 75 e sua 
neta Pâmela Oliveira Silva, 26, 
mortas na tarde de sábado ultimo 
p r ó x i m o  a o  d i s t r i t o  d e  
Adrianópolis, cerca de 30 km de 
Pontes e Lacerda, quando o 
Chevrolet Celta de cor preta, 
placas de Barra do Garças, 
ocupado por ambas, veio a colidir 
com uma árvore.

Conforme relato policial 
que atendeu o infausto ocorrido, 
as duas seguiam pela BR 174 
sentido Pontes e Lacerda, quando 
a  condutora do veículo teria 
perdido o controle da direção e 
bateu em uma árvore, vindo as 
duas vitimas a óbito no local do 
acidente. 

A PRF, o Corpo de 

FIM DA LINHA

Forasteira dança na rodoviária
de Cáceres com 6 kg de cocaína

Com apenas 18 anos de idade, jovem começou com o pé esquerdo sua maioridade, 
transportando droga em troca de grana e acabou ganhando cadeia por tráfico

Da Redação

Juliana Tavares Pereira embarcou na canoa furada do tráfico    

MOCÓ NO GUANABARA

Suspeito escondia carros e moto
em quintal de casa abandonada

Da Redação

Dois automóveis e a motocicleta estavam escondidos no quintal     

Foto: PM/MT

ACIDENTES FATAIS

Avó, neta e caminhoneiro
perdem a vida na BR 174
Da Redação

Acidente com Celta sábado, matou Dona Vicência e sua neta Pâmela   

Fotos: Doc-pessoais

Foto: PJC/MT
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A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES/MT) divulgou nesta sexta-feira 
(23.11) o relatório sobre o Projeto 
RodaHans – Carreta da Saúde – 
Hanseníase realizado em 18 municípios 
no período de 27 de agosto a 19 de 
outubro, sob a coordenação e supervisão 
técnica da equipe do Programa Estadual 
de Controle da Hanseníase da SES/MT.

De acordo com o documento, 
foram capacitados nesse período 1.037 
profissionais da área da saúde pública dos 
municípios, 2.749 atendimentos de 
pacientes; e registrou-se 317 casos novos 
da hanseníase, sendo que desse total 10 
casos foram entre menores de 15 anos de 
idade.

Em Mato Grosso, no ano de 
2017, a taxa de detecção foi de 
105,2/100.000 habitantes com registro de 
3.477 casos novos da doença. Neste 
mesmo ano, foram registrados 184 casos 
de hanseníase na população menor de 15 
anos, apresentando taxa de detecção de 
22,5/100.000 habitantes.

A ação que integrou dezoito 
municípios Mato-grossenses foi ofertada 
pela Novartis Brasil, que desenvolve o 

projeto “Carreta da Saúde-
Hanseníase”, desde 2009. Neste ano, o 
Ministério da Saúde, em parceria com a 
ONG DAHW e a NOVARTIS, idealizou o 
Projeto RodaHans, que concilia a 
capacitação dos profissionais da Atenção 
Primária à Saúde, visando aumentar a 
percepção diagnóstica de novos casos da 
doença.

O estado foi contemplado com 
três momentos de capacitação do projeto 
RodaHans, que foram ofertadas às regiões 
com maior número de municípios que 
aderiram à estratégia da carreta: Pontes e 
Lacerda, Alta Floresta e Água Boa. Nas 
demais regiões a estratégia foi replicada 
por meio de uma articulação entre a 
Secretaria Estadual de Saúde de Mato 
Grosso, Escritórios Regionais de Saúde e 
Secretarias Municipais de Saúde, tendo 
com facilitadores profissionais que atuam 
como referência para hanseníase nestas 
regiões.

O projeto RodaHans foi  
realizado por especialistas colaboradores 
da CGHDE/MS e da ONG DAHW Brasil. 
No primeiro dia da capacitação, foi 
realizada a aula teórica e, no segundo 

período de proibição da pesca 
em Mato Grosso foi alterado em 2015. 
“Tem um acordo com o INSS e nós 
prevemos que a partir do dia 29 de 
novembro, o seguro vai ser entregue para 
os pescadores”, disse.

Por meio de nota, o Instituto 
Nacional do Seguro Social informou que 

requerimentos são processados e 
analisados. Também disse que o 
pagamento é feito pela Caixa Econômica 
Federal, e que o dinheiro demora entre 10 
a 15 dias para ser liberado. Durante o ano 
passado, dos 7,7 mil requerimentos que 
foram analisados, cerca de 7,4 mil foram 
concedidos.

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

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

s pescadores do estado estão sem 
receber o seguro oferecido pelo Ogoverno, no período da piracema 

desde outubro.  A Federação de 
Pescadores Profissionais de Mato Grosso 
informou que a demora se deve ao fato de 
que o período do defeso no estado tem 
início um mês antes do restante do país. 
Enquanto aguardam a liberação do seguro 
pelo governo, em Cáceres no último 
domingo, pescadores comemoraram o 
Dia de São Pedro, sob comando e 
supervisão da Presidenta da Z-2, Dona 
Elza Basto.

Desde o início de outubro, os 
pescadores do estado estão proibidos de 
pescar no período de reprodução peixes se 
reproduzem. A pesca nos rios estaduais 
está proibida até o dia 31 de janeiro de 
2019. Eles recebem um seguro-
desemprego de um salário mínimo pelo 
período de quatro meses, já que não 
poderão trabalhar nos rios. No entanto, o 
dinheiro não foi repassado.

O presidente da Federação de 
Pescadores Profissionais, Belmiro 
Miranda, explicou que o período do 
defeso no estado é diferente do restante do 
país, porque se inicia um mês antes. O 

marcou o início das atividades 
da carreta, os profissionais foram 
supervisionados pelo colaborador 
especialista durante o atendimento 
realizado à população.

Cada município contemplado 
ficou responsável pela organização e 
divulgação da ação. Entre as estratégias 
adotadas, houve a sensibilização prévia 

da doença, foi composta pelos 
servidores Cícero Fraga de Melo e Rejane 
de Fátima Conde Finotti e na supervisão 
atuaram as servidoras Alba Valéria Gomes 
de Melo, Gerente de Vigilância de 
Doenças e Agravos Endêmicos, e 
Alessandra Cristina Ferreira de Moraes, 
C o o r d e n a d o r a  d e  V i g i l â n c i a  
Epidemiológica.

Saúde/ACS que divulgaram em 
seus territórios os sinais e sintomas da 
doença, como também a realização da 
ação. Alguns municípios também 
conciliaram as ações do outubro rosa. A 
equipe técnica do Programa Estadual de 
Controle da Hanseníase – SES/MT, que 
acompanhou a execução do projeto e 
apoiou as atividades de capacitação e de 

PROJETO RODAHANS

Detectados 317 novos casos de
hanseníase em 18 municípios

Estado foi contemplado com três momentos de capacitação do projeto RodaHans
 ofertadas às regiões, dentre elas a dePontes e Lacerda, que aderiu a Carreta

SES/MT c/ Redação

Novartis Brasil desenvolve o projeto “Carreta da Saúde-Hanseníase     

Foto: Assessoria

SEGURO-PIRACEMA

Federação prevê que a partir
de 5ª feira sai primeira parcela
Assessoria c/ Redação

Na Colônia Z-2 de Cáceres a Festa de São Pedro antecipa o seguro   

 Foto: JCC
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copinha. 
O Ituano já esteve na elite 

do futebol de São Paulo e chegou 
a ser bi-campeão da série A, 
ultimo titulo em 2014 ao eliminar 
o Santos F.C por 7 a 6 nas 
penalidades. Apenas o Ricanato 
de Tocantins, não chega a 
assustar, a base azul do Galo do 
Norte que terá pedreira neste 
paulistinha.

cenário nacional”, disse o 
treinador.

Já na terra do soja, a 
expectativa do Galo do Norte na 
Copinha São Paulo de Futebol 
Junior, é de cacarejar enquanto 
aguentar, pois além do Ituano, o 
azulão de Sinop, no grupo 17 do 
certame, vai enfrentar a garotada 
alvinegra do  Sport Club 
Corinthians Paulista, fera na 

om a indefinição da 
criação do Conselho CGestor, a atual diretoria do 

Mixto já defende a continuidade 
do técnico Toninho Pêsso, 
visando à próxima temporada. 
Contratado para comandar a 
equipe na Copa FMF, ele tem o 
futuro indefinido em função do 
imbróglio jurídico que se 
transformou o torneio seletivo à 

C o p a  d o  B r a s i l .  C o m  a  
aproximação do término da atual 
temporada e início dos trabalhos 
para 2019, o presidente Valter 
Hudson já sinalizou para a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  P ê s s o  
permanecer na preparação do 
elenco para o Campeonato Mato-
grossense do próximo ano.

D e  a c o r d o  c o m  o  
dirigente, o tempo é curto e a 

interrupção do atual 
trabalho só prejudicará o clube 
em sua preparação para o 
Estadual com início marcado para 
dia 19 de janeiro.“Sempre fui 
defensor da continuidade de um 
trabalho. Nos últimos anos, se 
analisarmos, o Mixto não teve 
continuidade de treinador. 

A cada Estadual é um 
novo profissional. Não tem 
s e q u ê n c i a ,  e  i s s o  t e m  
influenciado nos péssimos 
r e s u l t a d o s  q u e  e s t a m o s  
acumulando ao longo das últimas 
temporadas”, disse Hudson, que 
teve seu mandato estendido até o 
fim deste mês, até que seja criado 
o Conselho Gestor, que será 
composto por seis conselheiros.

Segundo o diretor, há no 
Alvinegro da Vargas uma divisão 
de preferência. Há uma ala em 
que defende que Toninho Pêsso 
dê prosseguimento ao seu atual 
trabalho, uma vez que, mesmo 
fora da semifinal da Copa FMF, o 
elenco deu prova de que tem 
capacidade em defender as cores 
alvinegras. 

E outro grupo que defende 
a  c h e g a d a  d e  u m  n o v o  
profissional. Mas o curto tempo 
depõe contra um novo trabalho, 
concluiu.

 Federação Paulista de 
Futebol oficializou na Aultima semana, que 128 

clubes do país vão participar da 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior, que está prevista para 
ocorrer nos dias 2 a 25 de janeiro 
do próximo ano. A competição  
será disputada por atletas 
nascidos entre 1999 a 2003 e que 
estejam  inscritos no Boletim 
Informativo Diário, (BID) da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF).

Atual campeão mato-
grossense sub-19, o Cuiabá já 
conheceu  os seus adversários da 
Copinha de Sampa. Após quebrar 

l o n g o  j e j u m  s e m  
conquistar o principal título das 
divisões de base, o Dourado caiu 
no Grupo 9 do torneio nacional, 
que terá a cidade de Franca como 
sede. Além do time da cidade 
sede, Francana, o Dourado de 
Cuia terá pela frente, o Botafogo 
do Rio de Janeiro e o Horizonte 
do Ceará.

De olho em realizar uma 
boa campanha e ir o mais longe 
possível, o time treinado por 
Eduardo Henrique medirá forças 
com clubes tradicionais e ao ter 
conhecimento dos adversários na 
fase classificatória, o treinador 
Eduardo Henrique acredita que 

Grosso surpreender e 
avançar de fase.

Para ele, pela preparação 
do time que vem ao longo da atual 
temporada treinando e jogando, 
dá para sonhar com uma inédita 
classificação à segunda fase da 
Copa São Paulo. “A nossa chave é 
difícil, a começar pelo Botafogo, 
clube de tradição no futebol 
brasileiro; o Horizonte é o atual 
campeão cearense, deixando para 
trás Ceará e Fortaleza. 

Já o Francana estará 
atuando em casa. Mesmo assim, 
acreditamos que dá para fazer 
uma campanha digna do bom 
momento que o Cuiabá vive no 

Cuiabá e Sinop se preparam
para adversários na Copa SP

VITRINE JUNIOR

Dourado e Galo participam da Copinha, que reúne mais de uma centena de clubes
 brasileiros e serve como uma vitrine para a revelação de novos talentos da bola

Da Redação

Cuiabá encara o Fogão, clube cabeça chata e anfitriã Francana   

Foto: Arquivo

SEM MUDANÇAS

Diretoria defende que Pêsso
continue treinando o Mixto

S.N c/ Redação

Martelada do alvinegro, mantém “professor” Toninho Pêsso    

Foto: Mixto-Net
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A professora Zulema Netto Figueiredo, 14 anos efetiva da 
instituição, onde exerceu chefia do Departamento de Agronomia, diretora 
do Instituto de Ciências Agrárias e da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Biológicas, integrando diversos conselhos representando a Unemat, 
concorre ao cargo de Diretora Político- Pedagógico e Financeiro do 
Campus Universitário de Cáceres  Jane Vanini, no pleito de 5 de dezembro.

                                       Página 03

Juliana Tavares Pereira, 
mal completou 18 anos e se 
enveredou no submundo do 
crime, caindo na rodoviária 
central de Cáceres durante a 
madrugada de sábado último com 
uma mochila recheada com seis 
quilos de pasta base de cocaína, 
que pretendia levar para o Pará. 
Moradora em Confresa, a 
forasteira disse que seria paga 
para levar a droga, mas não 
entregou seus comparsas. 

Página 04

Na manhã de ontem, em solenidade 
realizada no show room da Cometa 
Volkswagen, o Grupo Cometa entregou a 
doação de R$ 62.135,37 ao Hospital de Câncer 
do Mato Grosso.  A doação é resultado da 
conversão das vendas do grupo realizadas 
durante o mês de outubro e o cheque foi 
entregue pelo diretor-presidente do grupo 
Cristinei Rodrigues de Melo à coordenadora 
de desenvolvimento institucional do hospital, 
Silvia Regina Negri.

 Página 03

57
Anos!

Os pescadores do estado estão sem receber o seguro oferecido pelo 
governo, no período da piracema desde outubro, mas a Federação de 
Pescadores Profissionais de Mato Grosso, assegurou que a partir da 
próxima quinta feira, 29, o dinheiro estará liberado no banco. No compasso 
da espera, os  pescadores comemoraram São pedro domingo último na 
Colonia Z-2 em Cáceres, com festas e um almoço comunitário. Página 05

UNEMAT/CÁCERES

Influente mestra disputa vaga de
diretora do campus Jane Vanini

Profa. Zulema ostenta vasto e invejável currículo na universidade    

Foto: Divulgação

MOCHILA RECHEADA

Mula é flagrada na rodoviária
de Cáceres com 6 kg de cocaína

Mulinha Juliana Tavares foi presa na rodoviária de Cáceres     

Foto: PJC-MT

SOLIDARIEDADE

Grupo Cometa contempla
Hospital do Câncer de MT

Flagrante da entrega simbólica do cheque pelo Cometa ao HcanMT   

Foto: Assessoria

Numa distancia de 20 km um do outro, dois acidentes registrados 
no final de semana na BR 174 próximo ao distrito de Adrianópolis na 
região de Cáceres, culminaram na morte de 3 pessoas. No sábado, a anciã 
Vicência Almeida de Oliveira, 75 e sua neta Pâmela Oliveira Silva, 26, 
morreram na saída de pista de um Celta e no domingo, , na mesma BR cerca 
de 50 km de Pontes e Lacerda, o motorista da carreta, morreu preso nas 
ferragens do pesado veículo. Página 04

SEGURO E FESTA

Presidenta da Z-2 Dona Elza Basto, serve o povo no almoço de S. Pedro    

Foto: JCC

Pescadores devem receber
1ª parcela do defeso dia 29

MORTES NA BR 174

Acidentes matam três no
fim de semana na região

Dona Vicência e a neta Pâmela (no detalhe), morreram no acidente do Celta   

Foto: Arquivo família
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enumerando que a cidade 
possui ainda mais de 280 quilômetros 
de ruas sem pavimentação. 

“Nós vamos continuar  
asfaltando essas ruas e a melhor 
maneira que encontramos é a 
Prefeitura entrar com equipamento e 
mão de obra, enquanto os moradores 
fazem a contra partida com material, a 
exemplo do que é feito na maior parte 
das cidades do Brasil, para deixar 
nossa Cáceres com mais qualidade de 
vida, melhor para se morar e se viver. 
Queremos deixar todos os bairros 
asfaltados”, salientou o prefeito.

O novo caminhão é um 
modelo 'EHR 600R', espargidor de 
asfalto, que, segundo o fabricante, foi 
desenvolvido com o que há de melhor 
em tecnologia e qualidade no 
mercado. 

“Seu revolucionário sistema 
de aplicação gera precisão e maior 
aproveitamento do material aplicado a 
baixo custo de operação, o que 
propicia maior rentabil idade,  
produt iv idade ,  rendimento  e  
economia em médias e grandes 
obras”, garante a Romanelli.

 Prefeitura de Cáceres recebeu 
na última sexta-feira (23) mais Aum caminhão novinho que 

será utilizado na aplicação de asfalto, 
revestimento utilizado na construção 
de novas pavimentações de ruas e 
avenidas. 

H á  p o u c o  t e m p o  f o i  
adquirido o primeiro equipamento 
dessa natureza, que ficará para a 
recuperação da malha asfáltica já 
existente. O novo caminhão será 
usado na construção de asfalto em 
novas vias.

Junto com o caminhão, 
também chegaram uma máquina 
extrusora para construir meio-fio, 
sarjetas e calçadas e uma distribuidora 
de pedra brita. São equipamentos que 
também serão utilizados no serviço de 
pavimentação.

Segundo o coordenador de 
engenharia, Arquitetura e Topografia, 
Wesley de Sousa Lopes, com essas 
aquisições o município fará uma 

grande  economia ,  por  
eliminar o serviço terceirizado no 
mesmo tipo de obra. “Esse é um 
investimento com dinheiro do próprio 
município, importante, que o prefeito 
Francis não mediu esforços para 
aplicar. São 400 mil reais bem 
aplicados na implantação de novos 
asfaltos”, destacou o engenheiro.

O prefeito Francis Maris 
Cruz comentou que, a exemplo dos 
investimentos que estão sendo feitos 
na Saúde e na Informática, com 
equipamentos de última geração, os 
serviços de obras também estão sendo 
incrementados com a aquisição de 
máquinas, tratores e caminhões. 
“Com esse novo caminhão, ficamos 
com dois veículos exclusivos para a 
construção e conservação de asfaltos. 

Até 2020, teremos feito o 
maior número de parcerias com a 
população para asfaltar a maior 
quilometragem de asfalto possível nas 
ruas de Cáceres”, destacou Francis, 

 professora Zulema Netto 
Figueiredo, concorre ao cargo Ad e  D i r e t o r a  P o l í t i c o -  

Pedagógico e Financeiro do Campus 
Universitário de Cáceres “Jane 
Vanini” da Universidade do Estado de 
Mato Grosso – Unemat, na eleição 
que acontecerá no dia 5 de dezembro 
próximo. Zulema, tem formação de 
Engenheira Agronômica, e, mestrado 
e doutorado em Agronomia.

Há 14 anos professora efetiva 
da instituição, ela já foi Chefe do 
Departamento de Agronomia,  
Diretora do Instituto de Ciências 
Agrárias – ICA e Diretora da 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
Biológicas –FACAB, integrou 
d i v e r s o s  c o n s e l h o s  s e m p r e  
representando a Unemat, entre eles 
Conepe e Consuni. Atualmente faz 
parte do Colegiado de Curso de 
Agronomia COPAD e é conselheira 
do Conselho da Secretaria Municipal 
de Agricultura.

Como professora do curso de 
agronomia, na área de engenharia 
agrícola, Zulema ministra as 

Colheita de Grãos, Avaliação 
de Semeadoras, Avaliação de Milho 
Safrinha e Agro Tecnologia. Com 
todo esse currículo e experiência ela 
se diz preparada a assumir o cargo que 

disciplinas de desenho 
técnico, máquinas agrícolas e 
mecanização agrícola. Além disso, 
coordena projetos de pesquisa e 
extensão, entre eles Ser Agro, Agro 

com instituições de ensino 
superior, órgãos públicos, e empresas, 
vai buscar como sempre fez, diversas 
parcerias, acreditando ser necessário 
pensar  e  p lane jar  melhor  o  
crescimento de campus de uma 
maneira integrada e participativa para 
os próximos anos e seu maior 
envolvimento com a sociedade no que 
diz respeito à formação e qualificação 
de seus profissionais, levando-se em 
conta a ética, a transparência, o 
compromisso institucional, entre 
outros valores, que são metas que 
devem ser priorizadas por uma nova 
gestão.

pleiteia.
Segundo a candidata, sua 

principal proposta é a gestão 
participativa, integrando docentes, 
técnicos e acadêmicos para a 
consolidação das atividades do 
ensino, pesquisa e extensão, tripé que 
move a Unemat. “Tudo dentro de uma 
visão sistêmica de metas, da 
qua l idade  e  dos  resu l t ados ,  
r e spe i t ando  os  p r inc íp ios  e  
especificidades de cada curso do 
Campus Jane Vanini”, observa 
Zulema.

Ela ainda destaca que por ter 
uma excelente relação profissional 

Para a coordenadora do 
HcanMT, Silvia Regina Negri, essas 
parcerias são fundamentais e fazem a 
d i f e r ença  pa ra  o fe rece r  um 
atendimento de excelência a 
população do estado.
Referência no estado, o HCanMT  
desde 1999 atende a demanda de 
pacientes com forte suspeita ou 
diagnóstico de câncer, oferecendo 
um serviço de qualidade em diversas 
especialidades da oncologia. Em 
2016 foram realizados 76.073 
atendimentos no Hospital, além do 
trabalho preventivo que percorre 
todo o estado e somou 28.071 
atendimentos em 70 municípios e 
distritos no ano. 

Com um corpo clínico 
e s p e c i a l i z a d o  e  a l t a m e n t e  
qualificado, o HCanMT realiza cerca 
da metade de todos os tratamentos de 
câncer em Mato Grosso.

a manhã de ontem, em 
solenidade realizada no show Nr o o m  d a  C o m e t a  

Volkswagen, o Grupo Cometa 
entregou a doação de R$ 62.135,37 ao 
Hospital de Câncer do Mato Grosso.  
A doação é resultado da conversão das 
vendas do grupo realizadas durante o 
mês de outubro. O cheque foi entregue 
pelo diretor-presidente do grupo 
Cometa, Cristinei Rodrigues de Melo 
à coordenadora de desenvolvimento 
institucional do hospital, Silvia 
Regina Negri. Na ocasião Cristinei 
fazendo uso da palavra, enfatizou que 
o Grupo sempre realizou ações que 
promovem o desenvolvimento social 
através do instituto e que todo ano, no 
mês do Outubro Rosa, realiza a 
doação para uma entidade ligada ao 
tratamento de câncer e que neste ano, 
o beneficiado o Hospital de Câncer de 
Mato Grosso, localizado em Cuiabá.

CAMPUS JANE VANINI

Professora Zulema concorre a
direção da Unemat em Cáceres

Ela diz estar preparada para assumir a direção e com apoio de todos e as parceira, 
fazer uma gestão séria, pautada na ética, respeito e acima de tudo no diálogo

Assessoria

 Professora Zulema Netto Figueiredo comprova cacife para a direção   

PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura adquire mais um
caminhão de aplicar asfalto

Assessoria

Novo caminhão será usado na construção de asfalto em novas vias    
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CHEQUE SOLIDÁRIO

Grupo Cometa efetua doação
ao Hospital do Câncer de MT
Da Redação

Entrega simbólica do cheque do Grupo Cometa ao HcanMT     

Foto: Assessoria
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