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ZONA FRACA
Empresa aguarda pagamentos de R$1.148.125,12 referente as medições de outubro de 2017 até abril de 2018, e diz que nenhum pagamento foi feito pelo Governo

Faltou bereré e empreiteira
desmontou canteiros na ZPE
Fotos: Joner Campos

Esta semana a Primus Incorporação e Construção Ltda., responsável pela
construção, por meio de sua assessoria, confirmou a paralisação das obras da Zona
de Processamento e Exportação, a decana ZPE de Cáceres, criada a 30 anos e que
continua ainda em promessas, rascunhos de obras agora sem perspectivas de
seqüência, com o abandono da empreiteira. Nessa semana apenas dois
funcionários permaneciam no local. Página 03

ESTRATÉGIAS

Segurança formata plano de
guerra a crimes fronteiriços

Página 04

ZPE de Cáceres não emplaca, mesmo depois de 30 anos
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Caiu a casa, Mané!
Mais uma vez fica aqui o alerta
aos que sonham com sexo dos anjos,
duendes, papai Noel e demais fantasias,
em politiqueiros milagrosos, que a
Gentil Pátria Amada... Faliu, Caiu,
Mané, Salve-se quem puder, que o trem
anda cosquento e vai feder ainda mais,
Jesus, antes de ir ao jardim das oliveiras e apesar de ser ano eleitoral e de copa do
começar a sua Paixão, sofreu muito no jardim das
mundo.
oliveiras, pronunciou um longo discurso à mesa com
Não queremos ser profeta do
os discípulos. E ele aconselha algo importante, dá um
apocalipse,
longe disso, os divulgados
conselho muito importante. “Permanecei no meu
amor”. Este foi o conselho que Jesus deu aos seus anteontem, (17) pelo IBGE mostram que
antes de sofrer e de morrer. E é também o conselho que haviam 3,035 milhões de brasileiros
nos dá, a cada um de nós. Jesus diz-nos: “Permanecei
no meu amor. Não saiais do meu amor”. E cada um de procurando emprego há 2 anos ou mais
nós pode questionar-se no coração, no próprio até o final do 1º trimestre deste ano. Este
coração: “Permaneço no amor do Senhor? Ou saio número corresponde a 22% do total de
procurando outras realidades, outros divertimentos, desempregados no país, que ficou em
outros comportamentos de vida?". Mas “permanecer
13,7 milhões.
no amor” é fazer o que Jesus fez por nós. Ele ofereceu
A maior parte dos
a vida. Ele foi o nosso servo: veio para nos servir.
“Permanecer no amor” significa servir os outros, estar desempregados, anota aí, 6,4 milhões ou
ao serviço dos outros.
45% do total, estava na busca por
O que é o amor? Queremos pensar no que é o emprego há mais de um mês há menos de
amor? “Ah, sim, vi um filme na TV sobre o amor, era
bonito... Com aquele casal de namorados... E depois, um ano e outros 2,2 milhões procuravam
acabou mal, que pena!”. Não é assim. O amor é outra por uma oportunidade no mercado há um
coisa. O amor é cuidar dos outros. Não é tocar ano, menos de 2, enquanto 2 milhões
violinos, muito romântico... O amor é trabalho. estavam desempregados há menos de um
Quantas de vós sois mães, recordai quando os filhos
eram pequenos: de que modo amáveis os vossos mês.
O leitor imagina como fica a
filhos? Com o trabalho. Cuidando deles. Eles
choravam... era preciso amamentá-los; trocar as suas c a b e ç a d e u m p a i d e f a m í l i a
fraldas; isto, aquilo... O amor é sempre trabalho para desempregado, vendo os filhos pedir um
os outros. Porque o amor se mostra com as obras, não
pedaço de pão, enquanto a gente banca
com as palavras. Recordai aquela canção: “Palavras,
os
banquetes dos políticos encastelados.
palavras, palavras” ["Parole, parole, parole”]. Muitas
Para quem esperava um milagre
vezes são apenas palavras.
Ao contrário, o amor é concreto. Cada um na mudança forçada de governo, a
deve pensar: o meu amor pela minha família, no máscara caiu, na comparação com 2012,
bairro, no trabalho: é serviço aos outros? Preocupome pelos outros? Estive na parte de cima, chamam-na aumentou em 71,8% o número de
a “Casa da Alegria,” mas poderia chamar-se a “Casa pessoas que estava há mais de dois anos
do Amor”, porque esta paróquia se ocupa de muitos desempregadas, enquanto os que
que precisam ser cuidados, ser vigiados. E isto é amor. buscavam emprego entre um e dois anos
Amor é trabalho, trabalho para os outros. O amor está
aumentou 129% no mesmo período.
nas obras, não nas palavras. “Amo-te”. “E o que fazes
A gente não se surpreende, pois
por mim se me amas?”. Cada enfermo do bairro se
nunca
botou fé ou esperança neste
pergunta: “Que fazes por mim?”. Na vossa família, se

O Amor e a Língua

transilvânico governo e de experiência
sabe que com o aumento da
desocupação, o tempo na fila por
emprego também aumenta. Aquilo que a
gente previu neste espaço, apesar da
grande mídia engraxada com dinheiro
público tentar abafar, que nos escuse o
Tiririca, pior do que está, vai ficar sim,
veja o caso do dólar, dos R$ 3,29 no
carnaval, chegou aos R$ 3,70 ontem.
Os economeses falaciosos do
poder podre, como a nossa moeda,
culpam a volatilidade global, o tombo
nos preços do petróleo, que pesou sobre
o câmbio doméstico, quando quem
conhece um pouco de economia, sabe
que não é nada disso.
Mesmo porque, se pesou no
cambio domestico, a alegada diminuta
inflação é mentira e aquela balela de
Goebels de que uma mentira bem
contada se transforma em verdade, no
caso em tela, apenas reforça que o Casa
Caiu, Mané!
E os trabalhadores do patropi,
desalentados pela falta de emprego,
desde o início desta
crise, quase
triplicou, se no 1º trimestre de 2014 havia
1,6 milhão de pessoas nesta condição,
este número saltou para 4,6 milhões no
primeiro trimestre de 2018, o maior
número da série histórica do IBGE,
iniciada em 2012.
É mole ou quer mais? Se duvidar,
dá um giro pelas ruas de Cáceres e sinta o
problema localizado, lojas vazias de
compradores, pare ao lado do caixa de
um supermercado, quando não é o
enganador dinheiro de plástico do cartão
é notinhas de R$ 5,00 e R$ 10,00, no
máximo, uma de vinte, sinais claros do
limo fundo do poço tupiniquim.

amas os teus filhos, sejam pequenos ou grandes, os
pais, os idosos, o que fazes por eles? Para ver como vai
o amor, devemos questionar-nos sempre: o que faço?
“Mas, padre, onde aprendemos isto?”. Com Jesus.
E na segunda leitura há uma frase que nos
pode abrir os olhos: “Nisto manifestou-se o amor de
Deus em nós: Deus enviou ao mundo o seu Filho”.
Nisto consiste o amor. Não fomos nós a amar Deus
mas Ele amou-nos em primeiro lugar. O Senhor ama
sempre em primeiro lugar. Espera-nos com o amor.
Também nós podemos perguntar-nos: espero os
outros com amor? E depois fazer uma lista de
perguntas. Por exemplo: o mexerico é amor? Quem
fala mal dos outros... Não, não é amor. Falar mal das
pessoas não é amor. “Oh... eu amo a Deus. Faço cinco
novenas por mês. Faço isso e aquilo...”. Sim, mas...
como é a tua língua? Como vai a tua língua? É
exatamente esta a pedra de comparação para ver o
amor. Amo os outros? Pergunta-te: como vai a minha
língua? Dir-te-á se é amor verdadeiro. Deus amou-nos
em primeiro lugar. Espera-nos sempre com o amor.
Amo em primeiro lugar ou espero que me dêem algo
para amar? O amor é gratuito, em primeiro lugar. Mas
o termômetro para saber a temperatura do meu amor é
a língua. Não vos esqueçais disto
***___vatican.va/content/francesco/pt/homilies
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PRETAS

Para o descaso da secretaria municipal de transito de
Cáceres, no que tange aos semáforos de alguns
cruzamentos centrais e periféricos da cidade, que
ficam semanas num pisca-ísca sem lapso temporal
normal entre o vermelho e o verde. Transtorno este,
que pode causar acidentes e apesar das reclamações,
pouco ou quase nada é feito para solucionar os
problemas.
BRANCAS

Para os sempre prestativos soldados do 2º Batalhão de
Fronteira de Cáceres, que realizaram um mutirão de
limpeza no Lar Servas de Maria, entidade beneficente
que abriga idosos, um trabalho paralelo as atividades
da Operação Ágata Jauru II, desencadeadas em nossa
cidade e Porto Esperidião. Esta iniciativa visou
garantir o conforto e a segurança, preservando o local
de forma a evitar problemas como proliferação de
roedores, insetos e animais peçonhentos.
PRETAS

Para o aspecto deixado pelos funcionários do setor de
obras da municipalidade ao término dos trabalhos nas
vias públicas, seja para restauração ou abertura de
valas em canalização de água e esgotos. Nem sempre
eles deixam o leito carroçável desimpedido, exemplo,
Este trecho da Coronel Ponce.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Detalhe curioso esta semana, a prisão do fotógrafo
Welikis Gomes Aquino, que fazia a cobertura
fotográfica da apreensão dos tabletes de maconha
com o casal de mulas Pablo Pedro Alves Machado e
Paula Machado dos Santos em Jaciara e acabou
também preso, porque tinha um mandado de prisão
de 6 anos e 4 meses por furtos e roubos e no
Maranhão.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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O Brasil está entre os países com os maiores índices de
ex-fumantes, segundo estudo internacional divulgado
pela revista médica The Lancet. Para a Secretaria
Municipal de Saúde de Cáceres que lançou um
programa que vem ajudando algumas pessoas a sair do
vício no cigarro. O Programa Parar de Fumar - Uma
Escolha pela Vida -, conta com uma equipe
multiprofissional composta por médico, enfermeiro,
odontólogo, psicólogo e nutricionista, tudo com o
intuito de colaborar para o processo de cessação do
Tabagismo nos pacientes participantes e conta com o
apoio de estagiários da Fapan e Unemat.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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PULANDO DO BARCO

Empreiteira responsável pela ZPE está deixando o canteiro da obra, diante da divida de mais de R$ 1 milhão e ontem apenas dois funcionários estavam no local

Primus levanta acampamento
das obras da ZPE de Cáceres
E

Redação com C.N

Foto: Joner-Campos

sta semana a Primus
Incorporação e Construção
Ltda., responsável pela
construção, por meio de sua
assessoria, confirmou a
paralisação das obras da Zona de
Processamento e Exportação, a
decana ZPE de Cáceres, criada a 30
anos e que continua ainda em
promessas, rascunhos de obras
agora sem perspectivas de
seqüência, com o abandono da
empreiteira.
Conforme a Primus, no
final de abril, ela notificou
extrajudicialmente, a Secretaria de
Cidades do Estado, sobre a
paralisação da obra da ZPE até que
a situação dos pagamentos fosse
normalizada.
A empresa que aguarda
pagamentos na ordem de
R$1.148.125,12 referente as
medições de outubro de 2017 até
abril de 2018, afirmou que até o
momento nenhum pagamento foi
feito pelo Governo do Estado.
Já a Secretaria de Estado
das Cidades (Secid) por meio de
nota, negou que tenha recebido
algum tipo de notificação em
relação a paralisação de obra e que

principal, acesso de pedestres,
acesso secundário de veículos,
prédio da Receita Federal e prédio
do galpão da Receita Federal.
Outro projeto faltante é o de
relocação da nova Estação de
Tratamento de Esgoto. Sem os
projetos é impossível dar
continuidade a obra.
Finalizando diz que em
respeito e compromisso com a
população de Cáceres e de todo o

SELEÇÃO PÚBLICA

Prefeitura seleciona vagas na
saúde e educação de Cáceres

Após 30 anos de criada, a ZPE de Cáceres patina em obras

sempre manteve o diálogo com a
Primus por meio de reuniões,
fiscalização no canteiro de obras e
notificações, relatando e sanando
quaisquer pendências.
Acusações a parte, o certo é
que a empreiteira responsável pela
ZPE de Cáceres está deixando o
canteiro da obra, inclusive já tendo
mais um deles nessa semana e no
local, permaneciam apenas dois
funcionários.

Assessoria c/ Redação

A empresa conclui em sua
nota a imprensa, que tem solicitado
a entrega dos projetos essenciais
para a execução da obra desde
2017 por meios protocolos na
Secid, que já chegam a 15 no total.
Esclarecer que os projetos faltantes
são de drenagem, de todas as
coberturas das edificações, sendo
eles: prédio administrativo,
restaurante, prédio de apoio aos
motoristas, acesso de veículos

VAGAS TEMPORÁRIAS

Encerra-se amanhã a seleção de
profissionais técnicos da Unemat
Assessoria

T

ermina amanhã (20) o
período de inscrições ao
processo seletivo para 112
vagas para contratação temporária e
formação de cadastro de reserva para
Profissionais Técnicos da Educação
Superior (PTES), da Universidade
do Estado de Mato Grosso. O boleto
bancário pode ser pago até o dia 21
de maio. A inscrição deve ser feita
somente via internet
(www.unemat.br/seletivos).
A taxa é de R$ 100 para
cargos de nível Superior, R$ 80 para
nível Médio e Médio Técnico e R$
50 para nível Fundamental. No ato
da inscrição o candidato deverá
preencher o requerimento de
inscrição, informando a opção de
cargo, especialidade, campus, vaga a
que pretende concorrer e a opção do
local onde deseja realizar as provas.

estado, a empresa executou todos
os serviços possíveis de serem
realizados nos últimos meses e
empregou recursos próprios para
garantir até aqui, dentro dos limites
técnicos, a evolução da obra; e
finaliza dizendo que a generalizada
falta e inconsistências nos projetos
fornecidos pelo Executivo
Estadual e a falta de regularização
nos pagamentos impede a
continuidade da obra.

Para cargos que exigem
nível Fundamental de escolaridade,
há 12 vagas para motoristas, com
remuneração de R$ 1.907,84. Para
Nível Médio, são 74 vagas para
Agentes Universitários, com
salários de R$ 3.294,38.
Também existem opções
para nível médio técnico, nas áreas
de Técnico em Laboratório (9),
Técnico em Informática (5), Técnico
em Enfermagem (3), Técnico
Agrícola (3), Técnico Agropecuário
(1), cuja remuneração chega a R$
3.788,53. Já para as especialidades
que exigem Nível Superior, há
oportunidades para Psicólogos (3),
Engenheiro Eletricista (1) e
Engenheiro Civil (1), com
remuneração de R$ 6.136,91 para
uma jornada de 40 horas semanais.
Há vagas para atuar nos
Foto: Divulgação

campus de Alta Floresta, Alto
Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres,
Colíder, Diamantino, Juara, Médio
Araguaia, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop
e Tangará da Serra e o processo
seletivo será realizado em uma única
etapa, no dia 24 de junho.
A prova objetiva, para todos
os cargos especialidades, será
aplicada em 12 cidades: Alta
Floresta, Alto Araguaia, Barra do
B u g r e s , C á c e r e s , C o l í d e r,
Diamantino, Juara, Nova Mutum,
Nova Xavantina, Pontes e Lacerda,
Sinop e Tangará da Serra. Os
candidatos aprovados no processo
seletivo serão contratados por 12
meses contados a partir do efetivo
exercício, podendo ter seus
contratos aditivados mediante
necessidade comprovada. Outras
informações podem ser obtidas no
edital: www.unemat.br/seletivos

A

Prefeitura de Cáceres
lançou os editais de
abertura da seleção pública
para contratação de profissionais
em diversas áreas da Saúde e da
Educação.
São ofertadas vagas, para
os níveis Nível fundamental: R$
20,00, Nível médio e médio
técnico: R$ 30,00 e Nível superior:
R$ 40,00. As inscrições podem ser
feitas até o dia 14 de junho pela
internet através do site
www.msconcursos.com.br. Já a
realização das provas objetivas
acontece no dia 15 de julho de
2018.
As vagas são para o
cadastro de reserva para as vagas
Agente Comunitário de Saúde;
Agente de Combate a Endemias;

Assistente Administrativo;
Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil; Auxiliar de Serviços
Gerais; Auxiliar Saúde Bucal;
Educador Físico; Eletricista;
Enfermeiro; Farmacêutico;
Fonoaudiólogo; Guarda; Médico Medicina do Trabalho/ Clínico
Geral/ Dermatologista/
Especialista em Ultrassonografia/
Ginecologista/ Neurologista/
Ortopedista/ Otorrino/ Psiquiatra;
Motorista; Motorista de Ônibus;
Nutricionista; Odontólogo,
Pedreiro, Professor Licenciado em
Ciências Físicas e Biológicas /
Educação Física / Geografia /
História / Matemática / Letras /
Pedagogia; Psicólogo; Técnico em
E n f e r m a g e m e Te r a p e u t a
Ocupacional.
Foto: Arquivo

Na saúde há vagas para auxiliar Saúde Bucal e odontólogo

Seletivo será realizado em uma única etapa dia 24 de junho
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ESFORÇO CONJUNTO

Segundo o comandante do Gefron, a iniciativa representa que a Secretaria Nacional de Segurança Pública está com os olhos voltados para a fronteira

Cúpula formata plano para
combater crime da fronteira
SESP c/ Redação

Foto: Lenine Martins

O

combate aos crimes de
roubo, furto e receptação de
veículos será o foco
principal do Plano Estadual de
Segurança na Fronteira de Mato
Grosso. O esboço está sendo
formatado pelos diversos órgãos
estaduais e federais que já trabalham
de forma integrada na faixa de
aproximadamente 1.000 km de
fronteira (seca e alagada) com a
Bolívia.
Na última quinta-feira (17),
os representantes das instituições
debateram o assunto e
compartilharam informações para
avançar na construção do plano,
durante reunião realizada na sede da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp-MT).
Também foi apresentada
uma proposta de Procedimento
Operacional Padrão Integrado
(POPI), que deve nortear a atuação
das equipes durante as operações na
faixa de fronteira. Segundo o
comandante do Gefron, tenentecoronel José Nildo, a iniciativa
representa que a Secretaria Nacional
de Segurança Pública (Senasp) está
com os olhos voltados para as
regiões fronteiriças.
Cada um dos 11 estados que
possuem divisa com outro país
elegeu uma prioridade para elaborar
o plano que vai compor a versão
nacional. Além de Mato Grosso,
estão com esta tarefa Mato Grosso
do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas,
Amapá, Pará, Roraima, Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina.
As ações mato-grossenses já
são realizadas de forma integrada,

mês.
Após esta etapa, uma equipe
técnica do órgão federal visitará a
região de fronteira em Mato Grosso,
nos dias 6 e 7 de junho, para avaliar
as necessidades apontadas, entre elas
a implementação de um Centro

Integrado de Comando e Controle
Regional em Cáceres.
A expectativa é que esse
trabalho resulte em uma operação
integrada no final de junho deste
ano, dentre várias outras que
ocorrerão posteriormente.

FATALIDADE

Garupeiro morre no choque
lateral de motoca com S-10
Akitafacil c/ Redação

U

Reunião buscou pluralizar as forças de segurança na fronteira

mas a intenção do plano é
institucionalizar este formato, de
forma que a interação seja
permanente, independente de gestão
ou cargo.
Para o delegado da Polícia
Federal (PF), Sérgio Mori, isso está
alinhado com as diretrizes da
instituição e a titular da Delegacia
Especializada de Repressão aos
Crimes de Fronteira (Defron),
delegada Cinthia Cupido, endossou
as estratégias e planos.
De acordo com o tenente
PM Daniel Stefano, do 6º Comando
Regional de Cáceres, a atuação
conjunta fortalece o trabalho de
combate ao crime. O comandante da
2ª Companhia Independente de
Bombeiros Militar (CIBM) de

Cáceres, capitão Raul Castro de
Oliveira, explicou que o principal
objetivo é aprimorar a atuação
preventiva e também de apoio às
operações.
Também participaram da
reunião representantes da Delegacia
da Polícia Judiciária Civil (PJC) de
Vila Bela da Santíssima Trindade;
Comandos Regionais da Polícia
Militar de Pontes e Lacerda e de
Tangará da Serra; e Perícia Oficial e
Identificação Técnica. O Exército
Brasileiro também estará presente
nas ações, fortalecendo a integração.
Todas as instituições têm até dia 21
de maio para fazerem apontamentos
no documento. O Gefron está
responsável por encaminhar a versão
final para a Senasp até o dia 23 deste

m grave acidente
aconteceu na manhã de
ontem, 18, por volta das
11h00 na BR 174 B próximo ao
aeroporto de Pontes e Lacerda,
quando dois individuos seguiam
sentido Vila Bela da Santíssima
Trindade em uma motocicleta e
vieram a se chocar na traseira de
uma caminhonete D-20, que
seguia no mesmo sentido.
Quando o condutor da
caminhonete deu seta para entrar
em uma estrada vicinal, o
motociclista não conseguiu
diminuir a velocidade e se chocou
na traseira da caminhonete.
O condutor da
motocicleta identificado como
Jeferson também conhecido
como “jefinho” sofreu vários

ferimentos e possíveis fraturas,
sendo socorrido pelo Corpo de
Bombeiros e encaminhado para o
Hospital Vale do Guaporé,
enquanto que o carona Rafael
Lopes, 26, morreu no local do
acidente.
A vitima fatal Rafael, que
residia na Comunidade São
Sebastião, era muito conhecido
na cidade e região, pela sua
participação em vários torneios
de futebol. Um vídeo que circula
na redes sociais mostrando os
dois minutos antes do acidente,
deve ser usado pela PRF e policia
militar estiveram no local
auxiliando e colhendo as
primeiras informações, a fim de
ilustrar a ocorrência, sobre os
fatos.
Foto: Akitafacil

PRIMEIRA ETAPA

Vacinação anti-aftosa segue
até o nal de maio em MT

Da Redação

A

primeira etapa de vacinação
contra a febre aftosa segue
até o dia 31 de maio em Mato
Grosso. Dados do Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de
Mato Grosso (Indea-MT), mostram
que até o dia 16 deste mês, foram
declaradas a vacinação de mais de
5,9 milhões de animais, cerca de

21,48% do total do rebanho bovino e
bubalino do estado, distribuídos em
23.503 estabelecimentos rurais, o
que representa 21,97% do total de
propriedades.
Segundo a presidente do
Indea, Daniella Bueno, há 11 anos
Mato Grosso mantém o índice de
vacinação acima de 99%. “Esse dado
Foto: Indea-MT

Mato Grosso mantém o índice de vacinação acima de 99%

representa o comprometimento do
produtor rural, do serviço
veterinário oficial e de todos os
demais envolvidos na cadeia
produtiva”. Nesta etapa é obrigatória
a imunização de todos os bovinos e
bubalinos, de mamando a
caducando, com exceção para os
animais de propriedades localizadas
no baixo pantanal mato-grossense.
Após a imunização do
rebanho, o produtor deve fazer a
declaração da vacinação com a
contagem dos animais por idade e
sexo, juntamente da Nota Fiscal da
compra das vacinas e apresentar no
Indea do seu município, até o dia 11
de junho. É importante que o
produtor realize a comunicação o
quanto antes, evitar deixar para os
últimos dias.
A multa para quem deixar de
vacinar o rebanho dentro do período
da campanha é de 1 UPF (Unidade
Padrão de Fiscal) por cabeça de gado
não vacinado. O produtor que atrasar
a comunicação fica impossibilitado
de emitir a Guia de Trânsito Animal
(GTA) por um período mínimo de 30
dias.

Cáceres-MT, 19 e 20 de abril de 2018
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OPERAÇÃO BERERÉ

Denúncia diz que lavagem do dinheiro feita por Ivanilda Henry ocorreu entre 2010 a 2014 e que as propinas eram pagas pelos empresários delatores sócios da EIG

MP acusa esposa de lavar
propinas de Pedro Henry
M.N c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Ministério Público
Estadual acusou a
empresária Ivanilda
Santos Henry de ter “lavado” R$
299,2 mil de propina paga pela
empresa EIG Mercados ao seu
marido, o ex-deputado federal
Pedro Henry.
A acusação consta na
denúncia oferecida na última
quarta-feira (16) e é relativa às
investigações da Operação
Bereré, que apura esquema de
fraude, desvio e lavagem de
dinheiro no âmbito do DetranMT, na ordem de R$ 30 milhões,
que operou de 2009 a 2015.
S e g u n d o
a s
investigações, parte dos valores
repassados pelas financeiras à

EIG Mercados por conta do
contrato com o Detran retornava
como propina a políticos e
empresários, dinheiro esse que
era “lavado” pela Santos
Treinamento – parceira da EIG no
contrato - e por servidores da
Assembléia, parentes e amigos
dos investigados.
Pedro Henry, que já foi
condenado no caso do Mensalão é
apontado como um dos líderes do
esquema e teria sido o
responsável por articular a
parceria entre a EIG e a Santos
Treinamento, no intuito de
viabilizar o “propinoduto”.
Conforme o MPE, o empresário
Marcelo Costa e seu irmão, o
advogado Antonio Costa, sócios

da Santos, eram os responsáveis
por receber a propina destinada
ao político.
Na denúncia, consta que a
lavagem do dinheiro feita por
Ivanilda Henry ocorreu em 13
oportunidades, de 2010 a 2014.
As propinas eram pagas
pelos empresários José Ferreira e
José Henrique Gonçalves (pai e
filho), que são sócios da EIG e
delatores dos crimes.
Para tal, além de Marcelo
e Antônio Costa, ela também teria
contado com a ajuda de seu sócio
na empresa Hiperbárica Santa
Casa Ltda, Roberto Abrão Júnior.
Consta na investigação que a EIG
Mercados, em janeiro de 2010,
fez três transferências bancárias,

PÉ NO FREIO

Caminhoneiros ameaçam
parar o Brasil na 2ª feira
A.E c/ Redação

O

s aumentos seguidos nos
preços do diesel levaram
os caminhoneiros
autônomos a programarem uma
paralisação em todo o País a partir
de segunda-feira, 21, se não
forem atendidas uma série de
reivindicações apresentadas ao
governo federal.
Os caminhoneiros
querem a redução da carga
tributária sobre o diesel.
Reivindicam a zeragem da
alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a

isenção da Cide (Contribuição de
Intervenção no Domínio
Econômico).
Os impostos representam
quase a metade do valor do diesel
na refinaria. Segundo eles, a
carga tributária menor daria
fôlego ao setor, já que o diesel
representa 42% do custo da
atividade.
Conforme o presidente
da Associação Brasileira dos
Caminhoneiros (Abcam), que
reúne 700 mil caminhoneiros
Foto: Ilustrativa

Os caminhoneiros dizem estar no limite, quase parando

autônomos, não ligados às
transportadores, a intenção não é
fechar rodovias, mas os
caminhoneiros não vão sair de
casa, não vão carregar os
caminhões.
Por conta dos reajustes
diários no diesel, os
caminhoneiros autônomos dizem
estar no limite. Nos últimos 12
meses, o diesel subiu 15,9% no
posto. O aumento é resultado da
nova política de preços da
Petrobrás, que repassa para os
combustíveis a variação da
cotação do petróleo no mercado
internacional, para cima ou para
baixo. Nos últimos meses, porém,
o petróleo tem apresentado forte
alta, chegando a bater ontem, na
casa dos US$ 80 o barril, valor
que não registrava desde
novembro de 2014.
A reivindicação dos
caminhoneiros é apoiada pelos
donos de postos de combustíveis,
que dizem estar perdendo
margens com os aumentos de
preços. Segundo o presidente da
Fecombustíveis, Paulo Miranda
Soares, o setor vai sugerir ao
governo a redução dos impostos
sobre os combustíveis e também
que a Petrobrás faça o reajuste em
intervalos maiores. (Fonte
Agência Estado)

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Ex-deputado Pedro Henry teria sido ajudado pela esposa

no valor total de R$ 115,5 mil, em
favor do Jornal Resumo On-line,
de propriedade de Abrão, Júnior
que repassou a Ivanilda Santos
Henry, a fim de ocultar o
verdadeiro proprietário e
destinatário do dinheiro, Pedro
Henry Neto.
O MPE ainda acusou o
empresário Marcelo Costa de

também ter colaborado para a
lavagem da propina a Henry, em
2014, por meio de uma
transferência de R$ 4,6 mil ao
jornal, repassados a Ivanilda
Santos Henry, a fim de ocultar o
verdadeiro proprietário e
destinatário do dinheiro, Pedro
Henry Neto.

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65 99988-9615

TRATAR 65-99988-9615
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EFETIVADOS

Em Araputanga, os 16 ACE e ACS que exerciam a função em 14 de fevereiro de 2016 foram efetivados, receberam a rescisão e poderão sacar o FGTS em três anos

Agentes comunitários transmutam
de regime com apoio parlamentar
Assessoria
Foto: Assessoria

Criador e coordenador da Frente Deputado Dr. Leonardo

A

pós 15 anos, os Agentes
Comunitários de Saúde
(ACS) e os Agentes de
Combate às Endemias (ACE) do
município de Araputanga
conseguiram a transmutação do
regime de contratação na última
terça-feira (15), tendo passado de
CLT para a condição de servidores
efetivos, sem a necessidade de
estágio probatório. A alteração se
deu por lei municipal de autoria do
Executivo, aprovada na Câmara,
após trabalho de convencimento
político jurídico da possibilidade,
que contou com participação da

Frente Parlamentar em Defesa dos
Agentes Comunitários de Saúde e
Combate ás Endemias.
“Estamos nessa luta há 15
anos. Foi uma conquista muito
grande porque nem sempre tínhamos
férias, não tínhamos décimo terceiro,
todo final de ano ficávamos tensos
com a possibilidade de não sermos
recontratados. Então estamos muito
felizes com essa vitória”, afirmou
Juliana de Jesus, agende de combate
ás endemias.
No município, os 16 ACE e
ACS que exerciam a função em 14 de
fevereiro de 2016 foram efetivados,

receberam a rescisão e poderão sacar
o FGTS em três anos. De acordo com
Juliana, sem o apoio da Frente
Parlamentar, o sonho da
transmutação de regime ainda estaria
distante. “Nas três visitas que a
Frente fez a Araputanga eles
esclareceram muitas coisas para nós
e para os advogados da prefeitura.
Sem a ajuda dele, talvez a Prefeitura
de Araputanga ainda não tivesse
entendido que realmente era possível
fazer isso pelos agentes”, disse
Juliana. Quem também comemorou
a transmutação de regime foi o
criador e coordenador da Frente
Parlamentar, o deputado estadual Dr.
Leonardo (SD), que está licenciado,
mas ainda assim acompanhou de
perto o desfecho feliz para os ACE e
ACS de Araputanga. “Fico muito
contente de ver o resultado das ações
da Frente Parlamentar em Defesa dos
ACE e ACS.
Foi a primeira frente com
esse objeto em âmbito estadual e
estamos mostrando tantos resultados
que outros estados estão nos
copiando. Nesse caso de Araputanga
são 16 famílias que poderão dormir
mais tranqüilas com a efetivação
desses ACE e ACS no quadro da
prefeitura. Todos já receberam a
rescisão e em três anos também
poderão sacar o FGTS. Uma grande
vitória”, comentou Dr. Leonardo.

OFTALMOLOGIA

Parceria em S.J Quatro Marcos
atenderá mais de 2500 pessoas
Assessoria

Foto: Assessoria

Atendimentos farão parte Semana da Saúde Visual

A

Secretaria Municipal de
Saúde, através da Prefeitura de
São José dos Quatro Marcos
em parceria com a ASESP (Associação
de Saúde do Estado de São Paulo),
estará realizando a partir do dia 5 de
junho na Unidade Básica de Saúde do
bairro Zeferino I, a Semana da Saúde
Visual para toda a população
quatromarquense.
A secretária de saúde,
Taionara Bittencourt informou que o
paciente deverá procurar as Unidades
Básicas de Saúde que pertencem para
retirar a senha para o atendimento
gratuito, “o serviço vai beneficiar
aquelas pessoas que mais necessitam e
que não tenha condição de pagar uma
consulta ou um exame de vista”,
frisou. O gerente da
equipe de triagem da ASESP,
Flavio relatou que a Semana da Saúde
Visual é uma parceria importante e

atenderá uma demanda reprimida na
especialidade de oftalmologia.
O s m é d i c o s s ã o
especializados e irão realizar exames
oftalmológico computadorizado, que
irá ajudar na identificação de várias
doenças oculares, como o glaucoma e
catarata.
O diagnóstico também poderá
resultar em receita para aquisição de
óculos e se necessário, os pacientes
q u e p r e c i s a m f a z e r c i r u rg i a s
oftálmicas serão encaminhados para
cirurgia pelo Sistema único de Saúde
(SUS).
Flavio disse ainda que os
pacientes passam por um aparelho
chamado “Auto-refrator”, que mede a
capacidade visual e pelo
“Pupilômetro”, capaz de medir a
distância de uma pupila à outra e ao
centro do rosto, visando o correto
posicionamento das lentes.
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ADEUS COPA

Vitória no Passo das Emas por 2 a 1 contra o alvinegro das praias de nada serviu para o Luverdense que derrotado na Vila por 5 a 1, foi despachado da Copa

Peixe da Vila joga com tabela
eliminando o Verdão de Lucas

S.N c/ Redação

Foto: Débora Lobo

J

ogando com a vantagem de 3
gols o técnico santista Jair
Ventura escalou uma equipe
mista para enfrentar tipo tabela o
Luverdense, que foi com força
total para tentar arrancar a
diferença, ou ao menos, vencer em
casa diante de sua torcida e foi o
que aconteceu. Na partida de volta
anteontem no Passo das Emas com
milhares de torcedores, o
Luverdense até que venceu, (2 a 1),
mas não levou, tamanha a
diferença do placar anterior, 5 a 1.
O Luverdense entrou em
campo cheio de expectativa, mas a
primeira chance de gol foi dos
visitantes, aos 5 minutos, André
Ribeiro tentou lançar a bola, mas
saiu errado e deu contra-ataque
para o Santos, que chegou com
perigo ao gol de Diogo Silva. Na
seqüência, Lorran deu bobeira e o
jogador santista roubou a bola,

desceu em velocidade, chutou
forte, obrigando Diogo Silva a
espalmar para evitar o gol.
O Peixe começou a gostar
do jogo, dominar a partida e chegar
com facilidade dando trabalho
para o goleiro luverdense. Aos 15,
falta perigosa favorecendo o
Santos próximo a área pelo lado
esquerdo, Paulinho tirou de
cabeça, Sodré tentou partir em
contra-ataque, mas perdeu a bola.
Daniel Guedes lançou para o
Santos, Paulinho tentou tirar e
acabou fazendo gol contra. Santos
1 a 0.
O Luverdense tomou o gol
mas foi para cima do Peixe. Bola
lançada na área, Paulo Rene teve
uma grande oportunidade, chutou
forte, mas Vanderlei saiu para fazer
a defesa. Na sequência, mais um
ataque do Verdão do Norte, Paulo
Rene bateu e novamente defesa do

goleiro Santista.
Aos 31, em uma jogada
trabalhada com a participação de
vários jogadores até a bola chegar
para Paulinho, que tocou para
Paulo Rene que bateu de primeira e
não deu chance para o goleiro
santista, deixando tudo igual: 1 a 1.
O Santos aproveitava os
erros do Luverdense para chegar
com perigo ao gol do Diogo Silva.
O Verdão também teve chance de
virar, mas não aproveitou as
oportunidades. No segundo tempo,
diante da pressão do Verdão, o
treinador do Peixe precisou
convocar dois titulares que
estavam no banco de reserva Vitor
Bueno e Eduardo Sasha. Já no
primeiro lance do segundo tempo o
Luverdense sofreu falta próximo a
entrada da área, Itaqui cobrou na
gaveta, sem chance para o goleiro
Vanderlei, colocando o time mato-

FUTSAL INTERIOR

Copa Centro América encerra
a 2ª fase neste final de semana
Assessoria c/ Redação

A

última rodada da segunda
fase da 19ª Copa Centro
América de Futsal ocorrerá
neste fim de semana, sábado (19) e
no domingo (20), em seis municípios
do interior mato-grossenses, em
Confresa, Sorriso, Rosário Oeste,
Paranatinga, Peixoto de Azevedo e

em Guiratinga. E as melhores
campanhas garantem vaga para a
terceira fase da competição, que já
terá início na semana seguinte.
Para o presidente da
Federação Mato-grossense de
Futsal, instituição organizadora em
parceria com a TV Centro América,
Foto: Assessoria

Campeonato tem mostrado confrontos de alto nível

Verdão e Peixe deram um espetáculo de adeus à torcida

grossense na frente no placar: 2 a 1.
Aos 36, Luverdense
cobrou falta na área, Rafael Silva
cabeceou e Vanderlei fez a defesa
mas não ficou com a bola.
Luverdense ficou com rebote, gol
foi marcado, mas não estava
valendo porque o juiz apontou
impedimento do jogador matogrossense.
O Luverdense voltou a
pressionar o Santos e criou boas

chances de gol, mas o goleiro
Vanderlei atento fez boas defesas.
A resposta do Santos veio no final
do tempo normal Vitor Bueno
mandou uma bomba, mas Diogo
Silva fez uma linda defesa. O
árbitro deu três minutos de
acréscimo, antes do apito final
Rubinho chegou com muito perigo
o gol Santista, mas Vanderlei fez
uma defesa espetacular. Final de
jogo 2 a 1 Luverdense.

Pedro Verão, a rodada reunirá 22
equipes, em seis cidades e terá o total
de 30 jogos. Segundo ele, serão 15
times masculinos em 21 confrontos e
sete times femininos em nove
partidas. Com transmissão ao vivo
via Facebook dos jogos em
Paranatinga.
“O campeonato tem
mostrado confrontos de alto nível.
Todos os competidores têm atletas
com qualidade técnica admirável.
Jogadores prata da casa tem feito um
verdadeiro espetáculo em quadra.
Com habilidades para estarem em
quaisquer times de futsal do país.
Talentos esses que estão escondidos
pelo interior do estado e que a Copa
Centro América tem dado
visibilidade”, disse.
A 19ª Copa Centro América
de Futsal teve início com 33 times
masculinos e 17 femininos e, desse
total, avançaram apenas 23
masculinos e 13 femininos à segunda
fase. Desses, apenas 16 masculinos e
8 femininos avançarão para a
próxima etapa da competição. A
Copa tem o total de seis fases no
masculino e cinco no feminino.

Cáceres-MT, 19 e 20 de maio de 2018

Tim tim a querida
Maria Arruda
Moura, que
comemora ao lado
do maridão Lécio
(foto) mais um ano
de vida. Que Deus
lhe abençoe e
proteja sempre.
Que em todos os
dias da sua vida
você seja muito
feliz ao lado das
pessoas que te
amam. Parabéns!!!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento intenso na
família. Uma situação ou mesmo
alguém de sua família pode esgotar sua
paciência. O momento é bom para as
atividades domésticas. Deixe para
começar uma reforma daqui alguns dias.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento intenso em
projetos profissionais e planos de
negócios, que devem ser colocados em
prática somente em alguns dias. O
momento pode envolver um mal-estar
entre você e um colega de trabalho.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento intenso e
dificuldade de foco. Procure tomar
cuidado com as palavras, pois você
pode estar mais impaciente e/ou
agressivo. O momento é ótimo para o
planejamento de um novo projeto.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento intenso e
desequilibrado em projetos de médio
prazo, que podem apresentar problemas.
Uma viagem pode ser adiada. Procure
meditar e encontrar maneiras de estar
mais perto de Deus.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento na vida
financeira. Procure evitar novos
investimentos neste dia, especialmente
os de risco. O momento é ótimo para
organizar suas finanças. Dia para
economizar e equilibrar ganhos e
gastos.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de interiorização e pequenas
e passageiras dificuldades com suas
emoções, que passam por um momento
de desequilíbrio. Não se deixe levar pelo
pessimismo deste dia e adie a assinatura
de um documento importante.

A Lua em seu signo começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de nervosismo e
impaciência, de movimento e certo
desequilíbrio emocional. Procure
manter a calma diante de imprevistos,
que podem surgir durante este dia.
Medite, pratique yoga e exercícios de
respiração.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento intenso nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode
envolver um problema relacionado a
uma sociedade ou parceria comercial.
Evite brigas com seu amor.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social e de conversas vazias. O momento
pode indicar certo nervosismo e
desequilíbrio emocional. No entanto,
procure manter a calma, pois essa energia
é passageira.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia intenso, especialmente no
trabalho, que se torna mais intenso. Sua
energia vital pode estar mais baixa e sua
saúde precisar de mais atenção. O
momento pode envolver a necessidade
de cuidar mais de si mesmo.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de movimento na vida
social e problemas com um amigo. O
momento pode envolver, também, uma
dificuldade no andamento de um projeto
em equipe. Uma pessoa da equipe de
trabalho pode precisar ser deslocada.

A Lua em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Urano indicando um
dia de enfrentamento de
problemas em um romance, que pode
apontar para uma decepção. O momento
pode envolver, também, problemas com
um filho. Mantenha a calma, pois essa
energia é passageira.

Destaque especial com
votos de um final de
semana iluminado ao
casal Ibraim e Alzira
Pires Atala, que
contagiam pela simpatia
e amabilidade.

Esbanjando charme a linda Jéssica
Castro, que embeleza nossa High
Society hoje. Grande abraço extensivo a
todos da Floricultura Joia Viva.

