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BOM SAMARITANO
Para atualizar a folha de pagamento a unidade teria que desembolsar mais de R$ 200 mil, com base na folha mensal de 40 mil reais, mais 13 mil reais de encargos

Sem repasses de recursos
hospital fecha em Cáceres
Foto: JCC

Com cinco folhas de pagamento em atraso e sem verbas para o 13º
salário deste ano, o Hospital O Bom Samaritano de Cáceres, está fechado
ao atendimento medico ambulatorial, segundo relatou o Presidente da
instituição, o neuro-psicólogo Jefferson Arguelho dos Santos. Uma
expectativa de fontes de recursos, a Princesinha da Sorte que utilizava nas
cartelas o nome do hospital , só repassou quatro parcelas de R$ 1.000,00 e
sumiu do mapa. Página 03

VELHO TARADO

Vigilante setentão estupra
estudantes de 7 e 11 anos

Foto: PJC-MT

Jefferson Arguelho, Presidente do Hospital, não desanima

ELITE DO PÓ

Operação prende suspeito de
chefiar quadrilha do tráfico

João Batista, acusado de violentar alunas numa escola

A Polícia Judiciária Civil prendeu o ex-vigia de uma escola na
cidade de Paranatinga João Batista do Nascimento,74, acusado de estuprar
duas alunas da escola, uma de 7 anos e outra de 11. Elas confirmaram ter
havido conjunção carnal e que outras duas colegas também haviam sido
abusadas, versão confirmada pela prima de 9 anos e que a violência tinha
ocorrido dentro da escola, pelo idoso que ameaçava elas, caso elas contasse
a alguém. Página 05

Foto: Reprodução

Na madrugada da
última terça feira, 28, a Policia
Federal de Cáceres, deu
continuidade a "Operação
Continum", desencadeada no
dia 24 de abril deste ano pelo
Gefron e conseguiu
desarticular o restante da
quadrilha, enquadrando 7
integrantes que tinha no
comando segundo a policia,
um empresário de Cáceres, do
ramo de transportes. Foram
apreendidos diversos veículos
e uma lancha e localizado um
mocó subterrâneo para
esconder drogas, armas e
dinheiro. Página 03

Lancha, Hilux e muita droga apreendidos pela PF

VERBA EXTRA

Confirmado mais de meio
mi da AFM para Cáceres
Foto: Ilustrativa

SEGURANDO A ONDA

Marinha capacita policiais
de Cáceres para pilotagem
Foto: PJC-MT

Investigadores da Polícia Civil
lotados na Delegacia Especial de
Fronteira (Defron) de Cáceres, policiais
do 2º Bfron, ambientais e servidores
Politec e da Unemat participaram da
capacitação e agora estão aptos para
pilotagem de embarcações públicas. O
Curso Especial para Tripulação de
Embarcações de Estado no Serviço
Público, foi ministrado pela Agência
Fluvial de Cáceres.

Depósito em conta depende ainda de medida provisória

Os 141 municípios do Estado receberão em dezembro reforço de
recursos que deverá amenizar o quadro de aperto de cinto nos cofres
públicos. A verba se refere ao Aporte Financeiro aos Municípios (AFM) no
valor de R$ 2 bilhões a serem distribuídos no país, numa lista que espelha
um cenário de repasses maiores para municípios pólo e nesse quadro,
Cáceres foi contemplado com R$ 649,3 mil. Página 03
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Equipe de novos piloteiros formados pela marinha
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Déficit de Verdade
Esta semana em mais uma
rodada de papo furado, os temerários do
poder central tupiniquim, verteram a
proposta do governo de reforma da
Previdência, que prevê alterar o valor
recebido pelo coitado contribuinte que
colaborar pelo tempo mínimo de 15 anos
com o INSS, e lá vai mãozada no bolso
do trabalhador: trocando em miúdos, o
aposentado passa a receber 60% do valor
integral do salário e não o atual 85% do
valor da aposentadoria. E a mão grande
temerosa continua, com calculo
gradativo até que se atinja 100% do valor
do salário, indicando 61% para 16 anos
de contribuição e acréscimo de 1% para
cada ano a mais até os 25 anos de
contribuição e 70% direito a 70% do
valor do salário, com o acréscimo
variando ano a ano.
Depois vêm as falácias, idades
mínimas de 65 anos para homens e 62
para mulheres, como estava no texto
original, professores e policiais, 60 anos
e 55 anos e trabalhadores rurais fora da
reforma, nas condições atuais de
aposentadoria. As desculpas para esta
pretensa maldita reforma, segundo o tal
Meireles, na verdade, o xerife do
Planalto, o fictício rombo da previdência
social, já provado e comprovado, nunca
houve, mesmo porque o INSS é Instituto
Nacional de Seguridade Social e não
apenas previdenciário.
A Seguridade Social brasileira
(art. 194, CF/88) foi uma das maiores
conquistas na Constituição Federal de
1988, compreendendo um sistema
formado pela Saúde, Assistência Social
e a Previdência Social. Veja bem o amigo
leitor, o artigo 194 da Constituição
Federal declara que a Previdência Social
é parte integrante da Seguridade Social e
conta com recursos do Orçamento da
Seguridade Social (artigo 195). Mas, os
Poderes Executivo e Legislativo não
consideram a Previdência como parte da

OLHA O PLACEBO!
Aviso aos navegantes: Um em cada dez remédios
vendidos em países em desenvolvimento é falso
ou abaixo do padrão, o que tem provocado
dezenas de milhares de mortes, muitas delas de
crianças africanas que recebem tratamentos
ineficazes para pneumonia e malária, alertaram
autoridades de saúde na terça-feira (28). Como o
Brasil é também um país em desenvolvimento,
(pra pior), é bom que o consumidor verifique bem
onde compra os medicamentos e a seriedade dos
laboratórios, evitando os malditos similares em
promoção. Nunca é demais lembrar que segundo
a OMS, os remédios falsos são uma ameaça
crescente, já que o comércio farmacêutico cada
vez maior, inclusive pela internet, abre as portas
para produtos inclusive tóxicos.
DONA CHICA
A Justiça determinou o bloqueio de R$
6.460.096,41 das contas da ex-presidente da
Câmara de Cuiabá, Chica Nunes (DEM). A exvereadora, que também já ocupou o cargo de
deputada estadual, é acusada de participação em
um esquema que desviou recursos milionários da
Casa de Leis da Capital. No entanto, ao tornar
indisponíveis os valores de duas contas correntes
da ex-vereadora, a Justiça localizou somente R$
6.363,28. Chica Nunes é acusada de participar de
fraudes na Câmara no biênio de 2005 e 2006, na
época ela era a presidente da instituição. Será que
ela não tem carro, imóveis, via de luxo?
Patrimônio não é só conta bancária, oras!
VAI DE TAXI
O Governo de Mato Grosso prorrogou até abril de
2019 a isenção do Imposto Sobre o ICMS
concedida na aquisição de veículos novos, para
utilização como táxi. A medida beneficia cerca de
mil contribuintes que atuam somente como
taxistas profissionais autônomos, incluindo
também os Micro-empreendedores Individuais.
Para usufruir da isenção, é necessário que o
taxista exerça, há pelo menos um ano, a atividade
de condutor autônomo de automóvel de
passageiros, na categoria de táxi, e compre um
veículo equipado com motor de cilindrada não
superior a dois mil centímetros cúbicos. O que
não pode é empresário comprar frota com isenção
e botar motoristas pra trabalhar, faturando alto,
enquanto o Seu Zé compra seu Pois-é e fica sem
nenhum bônus.

Seguridade Social e adotam falso
critério contábil, segundo o qual a
sustentação financeira da Previdência
depende exclusivamente das receitas
próprias do setor, empregados e
empregadores.
A parcela que cabe ao governo
no sistema tripartite não é considerada e
a contabilidade manipulada serve
unicamente, para criar, alardear um falso
déficit e justificar mais reformas com
corte de direitos, pois desconsideram os
artigos 165, 194, 195 e 239 da
Constituição. Não precisa ir longe, pra
desmascarar a farsa da reforma
temerária, segundo a confederação dos
aposentados e a associação de auditores
fiscais do próprio governo, em vez de
faltar dinheiro para o INSS, em 2015,
havia uma sobra de quase R$ 25 bilhões.
No balanço oficial da a Anfip
(Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil),

não existe déficit. Pelo contrário, os
superávits nos últimos anos foram
sucessivos: saldo positivo de R$ 59,9
bilhões em 2006; R$ 72,6 bilhões, em
2007; R$ 64,3 bi, em 2008; R$ 32,7 bi,
em 2009; R$ 53,8 bi, em 2010; R$ 75,7
bi, em 2011; R$ 82,7 bi, em 2012; R$
76,2 bi, em 2013; R$ 53,9 bi, em 2014 e
os R$ 25 bilhões em 2015; não temos o
calculo somado do ano passado, mas um
fato é confessado pelo próprio governo
via Anfip, não há déficit no INSS, que
justifique uma reforma nefasta aos
trabalhadores.
A própria CPI que aconteceu
recentemente no Senado, comprovou
não haver déficit na Previdência,
contrastando a campanha pesada com
nosso dinheiro na TV e em páginas e
mais páginas da dita grande imprensa,
para enganar os incautos de que existe
um déficit e que a Previdência pode
quebrar o País.

Retórica vaga

PROMESSAS

Os dois caminhos oferecidos ao
Homem, que se equilibra há milênios,
são uma figura de retórica
convenientemente vaga. Temos vagas
visões como o inferno da escatologia
cristã: tem-se o temor, mas não se tem os
detalhes.
Passa-se a eternidade numa
grelha ou há períodos de folga? São
sempre os mesmos diabinhos a nos
espetar ou há um rodízio? Só sabemos
que não queremos chegar lá para
descobrir.
A ciência, pelo menos até Albert
Einstein, nunca pretendeu desafiar a
metafísica dominante, mesmo quando
desmentia seus dogmas. Em seu tratado
revolucionário sobre o Universo
heliocêntrico, Copérnico destruiu mil
anos de ensinamento da Igreja. Mesmo
assim, continuamos a ver nossas novelas
e a pagar nossos carnês, e concluímos
que o inferno é mais uma ficção

Um deputado estadual anunciou ter buscado
soluções para a crise financeira pela qual passa a
saúde pública na região Oeste de Mato Grosso, a
fim de restabelecer junto à Secretaria de Estado
de Saúde o pagamento dos repasses referentes a
dois meses ao Hospital O Bom Samaritano, além
da renovação do contrato com a unidade. Isso foi
a três meses e a SES informou que estava sendo
finalizado o convênio para ser publicado, no final
de agosto ultimo no Diário Oficial do Estado.
PROMESSAS II
Três meses se passaram e a promessa
politiqueira, não saiu do papel e o Bom
Samaritano que esperava a liberação do
prometido, R$ 107.760,74, correspondente as
duas parcelas, continua a ver navios sem precisar
ir a orla do Rio Paraguai. O tal convênio com
duração de 12 meses, a partir do mês de agosto
com parcela mensal de R$ 53.880,37 para custeio
dos serviços prestados pelo hospital, pelo atraso
dos maus samaritanos, deve estar nas costas de
alguma tartaruga paraplégica, ou esperando
2018, ano político de mais promessas.
SEM PROMESSAS
Para socorrer a situação caótica do Hospital O
Bom samaritano, a comunidade abriu a
campanha: “SEJA VOCÊ O SAMARITANO DE
NATAL” para arrecadar dinheiro, a fim de quitar
o 13º dos servidores do hospital e as despesas de
água e energia, ameaçadas de corte por falta de
pagamento. Os articuladores da campanha
avisam que os depósitos podem realizados em
conta corrente da instituição, cujo nome da
agencia e conta podem ser obtidos através dos
fones 65-999762081 ou 65-996899669.

repreensiva do que um fato.
O caos completo ou o apocalipse
nunca chegará ou, pelo menos, nunca
será completo. Porque, quando
pensamos no inferno imaginamos as
imagens monstruosas e surrealistas e,
por isso, tememos o que
desconhecemos, pelo conceito imposto
de fatalidade.
Melhor pensar que o juízo final
será, brasileiramente, adiado para
sempre – ou nunca passará da retórica à
realidade. O diabo é que tem gente que
leva a metáfora a sério e parece estar
sempre aproveitando do desespero
nacional, para saber até onde é possível
ir aos limites da manipulação e do
amedrontamento. E, é claro que os que
desafiam as normas maniqueístas não
sofrerão os efeitos de seu
fundamentalismo: no caso de a gente
cair no abismo de fogo, não espere ver
outros caindo junto. Estamos fritos?

EXPEDIENTE
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Anos

Se não é verdade é um bom
achado, além de negócio rentável, livre
também de estelionato porque você não
assina nenhum documento, como
comprovante, parafraseando Galileu.
Uma coisa torna essa política unânime,
desde a idade média: na língua dos
números (ou do dinheiro) não existe
retórica, nem jargão e nem duplo sentido
– existe, sim, a língua dos artifícios,
como o bem colocado termo “a salvação
eterna”.
Vo c ê p o d e c o n t e s t a r o s
argumentos, ser convincente com mais
números, mas não tente questionar sobre
a verdade, o seu caráter e suas
motivações.
***___Rubens Shirassu Júnior,
escritor e pedagogo de Presidente
Prudente, São Paulo. Autor, entre outros,
de Religar às Origens (1980-2010 –
ensaios e artigos, 2011) e Sombras da
Teia (contos, 2016)
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O BOM SAMARITANO

Promessas politiqueiras, uso do hospital em sorteios duvidosos e falta de repasses do governo, jogaram entidade na rua da amargura, clamando por socorro

Promessas e descaso levam
hospital a fechar as portas
Da Reportagem Local
Foto: JCC

C

om cinco folhas de
pagamento em atraso e sem
verbas para o 13º salário
deste ano, o Hospital O Bom
Samaritano de Cáceres, está fechado
ao atendimento medico
ambulatorial, segundo relatou o
Presidente da instituição, o neuropsicólogo Jefferson Arguelho dos
Santos. Conforme ele, a situação não
está mais critica, porque o último
Festival de Prêmios deu pra bancar
duas folhas de salários dos
funcionários, (maio e junho).
O hospital filantrópico de
tradição estadual e regional no
tratamento de doenças
dermatológicas como pênfigo, (fogo
selvagem), hanseníase,
leishmaniose e úlceras alérgicas
dentre outros, encontra-se
agonizante no que tange a recursos,
sobrevivendo apenas de R$ 35
mil/ano de repasse do município de
Cáceres e ajuda da sociedade
cacerense. A crise tem se acentuado,
com oito meses de atraso do repasse
mensal de R$ 53 mil do SUS.
Indagado acerca dos
repasses da Princesinha da Sorte que
utilizava nas cartelas o nome do
hospital como detentor do resgate
dos títulos de capitalização objeto
dos sorteios, Arguelho disse que o
Bom Samaritano recebeu no período

exploração dos sorteios.
Conforme a legislação
vigente, ao adquirir o título de
capitalização, o comprador
participando dos sorteios previstos
no certificado, colabora para a
manutenção de uma entidade
filantrópica, cedendo 100% do
direito de resgate, à instituição afim.

A direção do Bom
Samaritano de Cáceres comunica
que continua aberta a doações
voluntárias da sociedade, pois só
para atualizar a folha de pagamento
a unidade teria hoje que desembolsar
mais de R$ 200 mil, com base numa
folha mensal de 40 mil reais, mais 13
mil reais de encargos.

TEORIA E PRÁTICA

Policiais de Cáceres se capacitam
em curso de pilotagem de barcos
PJC/MT c/ Redação

I

nvestigadores da Polícia Civil
lotados na Delegacia Especial
de Fronteira (Defron) de
Cáceres agora estão aptos para
pilotagem de embarcações públicas.
Ariovaldo Marques de Aguilar,
Luciano Santos e Aleksandro
Marques Aguilar concluíram na
última sexta-feira (24) o Curso
Especial para Tripulação de
Embarcações de Estado no Serviço
Público (ETPS).
Instruído pela Marinha do
Brasil, através da Agência Fluvial de
Cáceres, e coordenado pelo capitãotenente Bruno Mendes de Arruda, o
curso teve carga horária de 40 horas.
Os Militares do 2º batalhão
de fronteira do Exército Brasileiro,
policiais ambientais e servidores da
Perícia Oficial de Identificação
Técnica (Politec) e da Universidade
Estadual de Mato Grosso (Unemat)
também participaram da
capacitação.
Os investigadores tiveram

Jefferson Arguelho, presidente do Bom Samaritano

de quase um ano das vendas das
cartelas, (R$ 10,00 cada) tão
somente quatro parcelas de R$
1.000,00.
Só pra ilustrar, o Título de
Capitalização Princesinha da Sorte
realizou o seu segundo sorteio na
cidade de Cáceres, ao vivo por um
canal de TV, em dezembro do ano
passado, na semana de natal e há
cerca de um mês, sem nenhuma
explicação, deixou de vender as

cartelas/títulos e realizar sorteios na
cidade.
Arguelho disse inclusive
que havia providenciado um oficio a
administradora da Princesinha da
Sorte, para retirar o nome do Bom
Samaritano como beneficiária do
resgate do titulo de capitalização,
diante da ausência de informações
sobre ativo e passivo e conseqüentes
repasses do liquido ao hospital,
exigência da Susep para a

OPERAÇÃO CONTINUM

PF prende suspeito de liderar
quadrilha do tráfico na região

aulas teóricas de comunicação,
meteorologia, estabilidade, motor
propulsor, segurança e
sobrevivência pessoal, legislação
aquaviária e manobra de
embarcação. Além da parte teórica,
também foram ministradas aulas
práticas de navegação.
A delegada regional Cinthia
Gomes da Rocha Cupido enfatizou
que com a conclusão do curso pelos
investigadores, a Polícia Civil agora
conta com profissionais mais
qualificados.
“A partir de agora a Polícia
Judiciária Civil conta com mais
profissionais qualificados e aptos a
pilotar embarcações Públicas de
acordo com as normas e
procedimentos sobre o emprego das
emb ar caçõ es em A tiv id ad es
Policiais, visando à segurança da
navegação, à salvaguarda da vida
humana e à prevenção da poluição
ambiental no meio aquaviário”,
pontuou a delegada.

PF c/ Redação

Foto: PJC-MT

N

a madrugada da última terça
feira, 28, a Policia Federal
de Cáceres, deu
continuidade a "Operação
Continum", desencadeada no dia 24
de abril deste ano pelo Gefron,
quando duas pessoas foram presas
com 515 kg de cocaína em uma
propriedade rural em Cáceres, na
região da Vila Sadia.
Na ocasião no local a polícia
localizou 13 fardos de droga, uma
pistola Taurus cal. 40 com 12
munições intactas e uma moto, que
estavam com os dois suspeitos
R.L.A de 29 e D.L.T 27 anos na
propriedade rural.
Na sequência das

investigações, oito meses após, na
última terça feira, a Policia Federal
conseguiu desarticular o restante da
quadrilha, enquadrando 7
integrantes da quadrilha, que tinha
no comando segundo a policia, um
empresário de Cáceres, do ramo de
transportes.
No sítio na BR 070, próximo
a Sadia, foram apreendidos diversos
veículos e uma lancha e localizado
um esconderijo subterrâneo
aparentemente para esconder
drogas, armas e dinheiro. Segundo
as forças policiais um dos
monitorados era o suspeito S. F. P.
(41), que de acordo com as
investigações liderava a associação
Foto: Reprodução

criminosa.
Foram cumpridos nesta
segunda fase da Continum, 10
mandados, sendo 5 mandados de
prisão, um dos quais contra o
Samuca, expedidos pela Justiça
Estadual de Cáceres. No
cumprimento dos mandados de
busca e apreensão, a PF apreendeu
diversos veículos, carretas e uma
lancha e num sítio na zona rural de
Cáceres, os policiais encontraram
um esconderijo subterrâneo
supostamente utilizado como
depósito secreto de drogas, armas e
dinheiro.
O nome Continuum dado à
operação deve-se ao seu significado,
que representa uma série de
acontecimentos sequenciais e
ininterruptos, fazendo com que haja
uma continuidade entre o ponto
inicial e o final.

Policiais foram instruídos pela Agência Fluvial de Cáceres

Moderna lancha e camioneta apreendidas na operação
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AFROUXANDO O CINTO

O repasse do AFM foi anunciado durante audiência do presidente da República, Michel Temer, com o com Paulo Ziulkoski, líder do movimento municipalista

Cáceres receberá verba
extra do governo federal
O
Ag. CNM c/ Redação

Foto: Arquivo

s 141 municípios do
Estado receberão em
dezembro reforço de
recursos que deverá amenizar o
quadro de aperto de cinto nos
cofres públicos. A verba se refere
ao Aporte Financeiro aos
Municípios (AFM) no valor de
R$ 2 bilhões a serem distribuídos
no país, mas que consolida
valores consideráveis como o
previsto para Cuiabá, da ordem
de R$ 3,09 milhões.
O levantamento da
Confederação Nacional dos
Municípios pontua em Mato
Grosso repasses que vão de 139
mil a R$ 3 milhões, no caso da
Capital mato-grossense. A lista
espelha um cenário de repasses
maiores para municípios pólo.
Nesse quadro, Várzea Grande e
Rondonópolis contam com R$
1,2 milhão, respectivamente.
Sinop detém o maior
valor após os três maiores
colégios eleitorais, de R$ 834,8
mil. Tangará da Serra receberá R$

Ziulkoski, líder do movimento
municipalista, e representantes
das entidades estaduais
municipalistas. A entidade
aguarda agora a publicação de
medida provisória informando
aos gestores municipais a data em
que o valor será depositado nas
contas das Prefeituras.
A CNM destaca, no
entanto, que o valor será
distribuído sobre a forma de
Participação dos Municípios,

CORTE E COSTURA

SENAI doará confecções para
casa de passagem em Cáceres
Assessoria c/ Redação
Repasses são frutos de marchas de prefeitos à CNM em Brasília

695 mil, e por ordem de valor
seguem Sorriso e Cáceres com R$
649,3 mil cada cidade.
Lucas do Rio Verde,
Primavera do Leste e Barra do
Garças receberão R$ 510,1 mil,
respectivamente. Alta Floresta

soma R$ 463 mil e Campo Verde
e Nova Mutum recebem R$ 417
mil cada.
O repasse do AFM foi
anunciado durante audiência do
presidente da República, Michel
Te m e r, c o m o c o m P a u l o

RELATÓRIO & MAPA

Especialista da ONU visita o
Hospital Regional de Cáceres
Assessoria c/ Redação

A

Secretaria de Estado de
Saúde recebeu
colaboradores da ONU
para o projeto Rede Cidade da
Saúde, que é realizado em
cooperação com o Escritório das
Nações Unidas de Serviços para
Projetos (UNOPS). Até o mês de
janeiro, a especialista em atenção
hospitalar visitará 11 hospitais,
incluindo hospitais regionais e o
Ciaps Adauto Botelho, em
Cuiabá.
Dentre os hospitais
visitados pela especialista em
atenção hospitalar Emanuelly
Paulino Soares, o Regional de
Cáceres, cujo trabalho visa
identificar um conjunto de
aspectos que caracterizam os
hospitais no que se refere à
capacidade instalada,
infraestrutura, recursos humanos,

porém, o valor será bruto, sem
incidência do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
A entidade destaca ainda
que o valor compõe a Receita
Corrente Liquida e por isso tem a
mesma vinculação constitucional
de gastos em saúde e educação
que o Fundo de Participação dos
Municípios.

gestão, processo assistencial e
regionalização para apresentar
resultados.
As informações colhidas
durante as atividades serão
utilizadas para entregar o
Relatório Técnico acompanhado
de recomendações, que
subsidiarão o secretário de
Estado de Saúde, Luiz Soares, na
organização dos serviços
hospitalares sob gestão estadual.
Além deste relatório, a
equipe do projeto trabalhará em
outros produtos para mapear as
necessidades em saúde do Estado
e fará a proposição de modelos
alternativos de financiamento e
gestão. As visitas estão sendo
conduzidas pela colaboradora do
Projeto Rede Cidade da Saúde, a
especialista em atenção
hospitalar, Emanuelly Paulino
Foto: Secom/MT

Visitas são conduzidas pelo Projeto Rede Cidade da Saúde

Soares, sob a coordenação da
comissão executiva do projeto e
acompanhamento dos escritórios
regionais e das diretorias dos
hospitais.
A execução do projeto
contribui para ampliação da
oferta de serviços em saúde no
estado, permitindo que mais
pessoas tenham acesso ao
cuidado de qualidade e que os
recursos sejam usados de maneira
mais eficiente. Para isso, os
profissionais envolvidos
trabalham mapeando as
necessidades em saúde para
propor soluções efetivas em rede
que facilitem o acesso da
população aos serviços em
territórios com alta demanda e
baixa oferta.
Além disso, recomendará
modelos de gestão e
financiamentos alternativos que
permitirão melhor uso do recurso
público, apresentando boas
práticas de contratos garantidoras
de serviços de qualidade com
melhor custo-benefício.
Simultaneamente,
apoiará a discussão dos processos
operacionais da SES-MT
fortalecendo seus mecanismos de
gestão por meio da troca de
conhecimentos e experiências, e
da valorização do servidor
público do estado de Mato
Grosso. Isto impactará
positivamente na qualidade da
atenção em saúde ofertada aos
cidadãos mato-grossenses.
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E

m uma iniciativa digna de
elogios, o SENAI
Cáceres, fará amanhã, (1º
de dezembro), a partir das 16h00,
doação de roupas confeccionadas
por alunos dos cursos de corte e
costura. Conforme a gerente
Rosinei Silva Ferreira, a ação
solidária faz parte do programa
qualidade de vida do SENAI
Mato Grosso, que visa prestar
apoio solidário a entidades
filantrópicas.
Ela explicou que as
roupas serão doadas para a Casa
de Passagem, que atende pessoas
carentes de passagem pela cidade
e que são assistidas pela
prefeitura. Além do curso de corte
e costura com modelagem

industrial para calça feminina em
tecido plano, o SEANI-MT
também oferece em unidades do
estado, os de corte de confecção
industrial para tecido plano;
costureiro industrial polivalente;
costura industrial de camisetas;
modelagem industrial para saia
em tecido plano e modelagem
industrial para camiseta em
malha.
O SENAI é hoje um dos
mais importantes pólos nacionais
de geração e difusão de
conhecimento aplicado ao
desenvolvimento industrial.
Graças à flexibilidade de sua
estrutura, o SENAI é o maior
complexo de educação
profissional da América Latina.
Foto: Divulgação

Roupas foram confeccionadas por alunas do curso
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CONVESCOTE

Esquema supostamente formado por empresários, servidores públicos e funcionários da Faespe, desviou mais de R$ 3 milhões entre os anos de 2015 e 2016

Prorrogada investigação em
convênio AL-MT e a Faespe
Assessoria
Foto: JCC

Entre 2015 e 2016, foram pagos R$ 56 milhões a Faespe

A

Assembléia Legislativa de
Mato Grosso prorrogou por
mais 120 dias os trabalhos
da Comissão Especial de Auditoria
que investiga o contrato firmado

entre a Casa de Leis e a Fundação
de Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual (Faespe). O
convênio é investigado na
"Operação Convescote",

deflagrada em junho deste ano pelo
Grupo de Atuação Especial Contra
o Crime Organizado (Gaeco).
O contrato, assinado em
2015, previa o atendimento as
demandas das Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs)
e outras comissões da ALMT,
principalmente em relação a
contratação de mão de obra
especializada, como consultores e
advogados. O convênio teria custo
inicial de R$ 100 milhões até maio
de 2019.
Entre 2015 e 2016, foram
pagos R$ 56 milhões a Faespe. A
auditoria está investigando
repasses e desembolsos financeiros
realizados, a efetiva execução das
despesas e serviços realizados,
entregues e/ou pendentes de
entrega, e análise dos processos de
pagamentos realizados e pendentes
de quitação.
O prazo final para

conclusão da auditoria, segundo a
portaria assinada pela Mesa
Diretora da Casa, ficou agora para
meados de fevereiro de 2018. O
convênio está suspenso desde
fevereiro deste ano. O esquema
supostamente formado por
empresários, servidores públicos e
funcionários da Faespe, desviou
mais de R$ 3 milhões dos cofres
públicos, entre os anos de 2015 e
2016.
Nele, instituições
firmavam convênios com a Faespe

para prestação de serviços de apoio
administrativo. A Fundação, por
sua vez, contratava empresas de
fachadas para terceirização de tais
serviços. Ao final, os recursos
obtidos eram divididos entre os
envolvidos, sendo que o
responsável pela empresa
normalmente ficava com uma
pequena porcentagem do montante
recebido e o restante era dividido
entre funcionários da fundação e
servidores do Tribunal de Contas
do Estado.

VAGA DE PROFESSOR

Terceira etapa do concurso
da Seduc começa no sábado
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

VELHO TARADO

Vigilante setentão estupra
estudantes de 7 e 11 anos
Da Redação

A

Polícia Judiciária Civil
prendeu, na última
segunda-feira (27), o exvigia de uma escola na cidade de
Paranatinga, acusado de estuprar
alunas, com idades entre 7 e 11
anos.
O vigilante, João Batista do
Nascimento, 74, teve a ordem de
prisão temporária, expedida depois
que a Polícia Civil foi procurada
pelo Conselho Tutelar, com uma
das vítimas do vigia.
Logo após, a mãe de uma

menina de 7 anos e tia de outra de 9
anos registrou boletim de
ocorrência, narrando que o suspeito
teria levado as duas crianças até um
cômodo dentro da escola e lá
abusado sexualmente das menores,
ao mesmo tempo, proferindo
ameaças caso elas contasse a
alguém.
“Requisitamos o exame de
corpo delito e deu positivo,
representamos pela prisão e nossos
policiais ficaram monitorando
durante o final de semana para que
Foto: PJC/MT

Velho tarado João Batista do Nascimento

ele não fugisse.
O Poder Judiciário expediu
o mandado e nos cumprimentos,”
informou o delegado Pablo Borges
Rigo.
As duas meninas quando
ouvidas confirmaram ter havido
conjunção carnal. A menina de
apenas 7 anos também disse que
outras duas colegas foram
abusadas. A mesma versão de
abusos, ocorridos dentro da escola,
foi confirmada pela prima de 9
anos.
Laudo pericial constatou
conjunção carnal e anal nas duas
vítimas. Segundo o delegado,
supostamente, são oito vítimas,
mas a Polícia Civil ainda está na
fase de oitivas das vítimas para
confirmar a informação.
“Nota-se pelos relatos que
o vigia vinha constantemente
abusando de várias crianças na
escola, conseguindo se manter
impune até agora em virtude das
ameaças contra as crianças. É um
caso terrível”, afirmou o delegado.
A escola ainda não se
manifestou. O vigilante irá
responder por estupro de
vulnerável, de cada uma das
vítimas confirmadas ao final do
inquérito policial.

Esta é a terceira etapa eliminatória do concurso

C

omeça no sábado (2/12) a
avaliação didática dos
candidatos que concorrem ao
cargo de professor de Educação
Básica. Esta é a terceira etapa
eliminatória do concurso público da
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer (Seduc).
As avaliações ocorrem dias
2, 3, 9 e 10 de dezembro. Local e o
horário da prova de cada candidato
estão disponíveis no site do Instituto
Brasileiro de Formação e
Capacitação (IBFC) – realizador do
certame. Conforme o edital, a
avaliação didática consiste na
apresentação de uma aula com
duração máxima de 20 minutos. Ela
deverá ser elaborada pelo candidato
e apresentada para uma banca
examinadora, formada por três
profissionais da Educação.
A apresentação deverá ser
feita com base no plano de aula,

desenvolvimento de aula e
m e t o d o l o g i a . Ta m b é m e s t á
disponível no site do IBFC, o
modelo de plano de aula, que deverá
ser entregue no dia da avaliação.
Serão avaliados, dentro do
desenvolvimento da aula, itens
como a visão introdutória do assunto
como fator motivacional, clareza na
apresentação, domínio de conteúdo,
seqüência didática, síntese e
conclusão no tempo previsto.
Uso adequado da língua
portuguesa, capacidade de
comunicação e ação docentes
adequadas aos objetivos e conteúdo
do plano.
Consta no item 10.15 do
edital que, sem a apresentação do
Plano de Aula, o candidato será
eliminado do concurso. Portanto, a
Seduc orienta que os candidatos
revisem o edital, os locais de prova e
que se preparem para as avaliações.
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ECONOMIA

O sistema de produção aproveita os recursos hídricos, açudes, áreas improdutivas ou de baixa produção, além da utilização de subprodutos da agropecuária

Conquista D'Oeste aposta
em projeto de piscicultura
Assessoria
Foto: Leandro Régis

Prefeita Maria Lúcia com técnico Alvacir Angeli

U

m dos seguimentos
produtivos que mais
cresce no Brasil, a
piscicultura vem ganhando
cada vez mais espaço no
cenário mato-grossense.
Localizada na região sudoeste

do estado, a pequena
Conquista D'Oeste começa a se
despontar nesta área, que passa
a ser tratada principal aposta da
Prefeitura para alavancar a
economia local.
Incentivadora do

projeto desenvolvido em
parceria com as instituições
financeiras e produtores rurais,
a prefeita Maria Lúcia (PP) tem
acompanhado o andamento
das ações.
Na manhã da segunda-

feira (27), por exemplo, ela e
alguns secretários de sua
gestão, visitaram as
propriedades que aderiram ao
projeto.
Além da prefeita Maria
Lúcia (PP) e o técnico
responsável pela produção,
Alvacir Angeli, estiveram na
visita a secretária de
Desenvolvimento Sustentado,
Marlene Aparecida, o
secretário de Assistência
Social, Nelson José Fernandes
de Souza e o secretário de
Obras, Maurício Guedes.
Na fazenda Duas Irmãs,
uma das primeiras a aderir este
projeto, a expectativa é fazer a
despesca já no começo do
próximo ano.
E m
o u t r a s
propriedades, a construção dos
tanques está em estágio
avançado e anima não só a
prefeita, como também os
produtores rurais.
O sistema de produção
aproveita os recursos hídricos,
açudes, áreas improdutivas ou
de baixa produção, além da
utilização de subprodutos da
agropecuária.
O processo de produção
dos alevinos é feito com

tecnologia de ponta e com um
acompanhamento constante
por uma equipe de
profissionais capacitados.
Essa equipe é
coordenada por Alvacir
Angeli, técnico responsável
pela produção. Segundo ele, o
levantamento topográfico de
piscicultura já foi realizado em
mais de 20 propriedades.
“Quanto à parte
comercial, de alevinagem,
ração, assistência técnica e até
mesmo da comercialização
desses peixes, temos vários
compradores na fila de
e s p e r a ” , d i s s e A l v a c i r,
garantindo que o sistema de
produção irá trazer uma nova
situação financeira para os
produtores rurais da região.
Estudos recentes do
Ministério da Pesca apontam
que a piscicultura é a atividade
do que mais cresceu no Brasil
nos últimos seis anos: ela
cresceu 9% a mais que os
demais setores do
agronegócio, superando a
lavoura com a produção de
soja, milho, algodão, e até
mesmo a pecuária ou produção
de suínos.
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COPA FMF

Entidade máxima da CBF questiona denúncia conjunta feita pelo Mixto, Dom Bosco e Cacerense, que acusaram o União de atuar com atletas irregulares

STJD decide novo julgamento
de recurso do eliminado União
A
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

novela da 'exclusão' do
União Esporte Clube das
semifinais da Copa FMF
ainda não acabou. No sábado, o
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJD) com sede no Rio de
Janeiro, intimou o clube de
Rondonópolis, a Federação Matogrossense de Futebol (FMF) e o
Tribunal de Justiça Desportiva
(TJD) local para realizarem um novo
julgamento do caso até o próximo
dia 1º de dezembro; caso contrário,
segundo decisão do presidente
Ronaldo Botelho Piacente, “o
próprio STJD evocará tal decisão”.
O documento com a decisão do
STJD não foi divulgado pela FMF e
nem pelo TJD local e sim postado

nas redes sociais da Associação
Mato-grossense dos Cronistas
Esportivos (Amace) ontem, pelo
atual secretário da entidade,
Sebastião Tavares.
Em sua decisão, o
presidente Ronaldo Botelho
Piacente, questiona a denúncia
conjunta feita pelas equipes de
Mixto, Dom Bosco e Cacerense, que
acusaram o União de atuar com
atletas irregulares. “A questão de
fundo é se o ato da Impetrante ter
relacionado para o banco, 6 atletas
não profissionais, quando o
regulamento da competição permite
apenas 5 atletas não profissionais,
caracteriza infração ao artigo 191 ou
214 do CBJD.

O meu ver, essa questão é
discutível e gera interpretações
diversas, e assim sendo, não
vislumbro o “fumu bonis iurus”,
para determinar a não realização da
partida final.”, escreveu o presidente
do STJD, que em seguida detalhou
sobre o andamento da competição,
conquistada no último sábado pela
equipe do Cuiabá Esporte Clube, que
venceu o Dom Bosco, por 2 a 0 e a
necessidade de não se homologar o
resultado da competição, até que o
mérito do recurso da denúncia seja
julgado.
“A não realização da partida
terá ocasionado grande prejuízo e
injustiça, podendo impedir a entrega
da taça de campeão e causar

VERBAS DA CBF

Prejuízo de quase R$ 11 milhões
no rebaixamento do Luverdense

Redação c/ E.N

R

ebaixado para a Série C do
Campeonato Brasileiro do
próximo ano mesmo tendo
vencido o Náutico em casa na ultima
partida da série B, o desempenho do
Luverdense, não foi dos melhores
nas duas últimas partidas, como no
empate fatal contra o Guarani de
Campinas.
Já na volta de Campinas,
poucos torcedores estiveram na sede
do clube para receber os atletas e
quem foi, não escondeu a frustração
e reclamação com os jogadores e

comissão técnica pela fraca
campanha nesta temporada.
Funcionários do clube
informaram que o clima é de tristeza
com o rebaixamento do time, que
depois de cinco anos realizando boas
campanhas na Série B acabou sendo
rebaixado.
Indagados sobre o que vai
acontecer com o plantel, um
funcionário admitiu que a diretoria já
prepara uma lista de dispensas a ser
apresentada após o jogo contra o
Náutico. Ele assegurou, entretanto,
Foto: Arquivo

Hora de repensar os erros e voltar os olhos para 2018

que alguns jogadores podem até ficar
de fora desta partida.
Esse rebaixamento
representa um prejuízo de
aproximadamente R$ 9 a R$ 11
milhões no orçamento de 2018, onde
teria dinheiro repassado pela CBF,
referente a série B diretos de
imagens e patrocinadores com
expressão nacional. Um prejuízo no
exato momento incalculável para
diretoria que vai ter se readequar a
um investimento modesto de série C.
onde somente as despesas com as
viagens são pagas pela CBF.
O título de Campeão da
Copa Verde ainda vai dar um alento
aos cofres do Luverdense, pois o
mesmo entra nas oitavas de finais da
Copa do Brasil e isso vai o
proporcionar um faturamento de R$
3,6 milhões fora o faturamento com
a bilheteria do jogo.
Com esses valores o
Luverdense deverá ser o maior
orçamento da série C ao lado de
Náutico e Santa Cruz que jogam
sempre para um grande público e
isso traz valores aos cofres desses
clubes.
Assessorias da presidência
garantem que muita coisa vai mudar
no Luverdense visando fazer com o
que o time volte a ser um grande
vencedor e possa retornar à Série B
do ano que vem. (Fonte: Laércio
Pato Rocco)
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Colorado de Roo ainda sonha com remota esperança

insegurança jurídica aos
torcedores”, disse. Porém a FMF não
acatou a decisão do STJD e marcou a
decisão para sábado e o Cuiabá foi o
campeão. Beneficiado com a
eliminação do União, no primeiro
julgamento, o Mixto também foi
eliminado em campo e ficou sem a
vaga para a Copa do Brasil do
próximo ano.
Por fim, Piacente
determinou que o caso seja julgado

até o dia 1º de dezembro. “Diante da
necessidade de urgência no
julgamento e da notícia de ausência
de quórum no Pleno, e suposta
suspeição de auditores para julgar a
causa, concedo liminar para
determinar que o TJD de Mato
Grosso julgue o recurso ordinário da
impetrante até o dia 1º, sob pena do
processo ser avocado pelo STJD”.
Assim, o TJD deve obrigatoriamente
realizar o julgamento até amanhã.
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Festejando com amigos e familiares mais
uma primavera a elegante e simpática
Eliane Ribeiro a quem enviamos votos de
felicidades. Que esse novo ano venha
recheado de coisas boas e vitórias.
Parabéns!!!

By Rosane Michels

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

Felicidades mil a Marinalva Denipotte
Manfrin que troca de idade hoje e recebe o
carinho especial da filha Marina e amigos.
Na foto com a filha.

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

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

Encantando a todos com seu jeito especial de ser Liliane
Grassi a quem desejamos uma excelente quinta-feira.

*******************
Áries

Leão

A Lua em seu signo caminha na direção
de Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia de
movimento intenso, irritação e
nervosismo. Procure manter a calma
diante de situações inusitadas e
imprevistas e distancie-se de
provocações. Não leve tudo tão a sério,
pois essa energia é passageira.

A Lua em Áries caminha na direção de
Urano e recebe tenso aspecto de Marte
e Plutão indicando um dia de
movimento intenso em projetos de
médio prazo, que envolvem viagens e
estudos. É um momento importante
para tomada de decisões relacionadas
à escolha de um caminho espiritual.

A Lua em Áries caminha na direção de
Urano e recebe tenso aspecto de Marte
e Plutão indicando um dia de
interiorização e nervosismo, pois suas
emoções passam por um momento de
desequilíbrio. Procure meditar e
praticar atividades que unam mente e
corpo. Ou comece a planejar um novo
projeto.

Virgem

A Lua em Áries caminha na direção
Capricórnio
Sagitário de
Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia de
movimento intenso na vida social.
Um romance pode começar a
apresentar problemas depois de uma
decepção. O relacionamento com um
filho pode passar pelo mesmo
processo.

Arte, cultura e magia assim se resumiu as apresentações de fim de
ano do espetáculo Circu's Dance realizado pelo Ateliê de Dança. O
colorido e a alegria encantou os presentes. Parabenizamos a todos
os envolvidos pelo brilhantismo do evento.

A Lua em Áries caminha na direção
de Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia de
interiorização e sentimentos
confusos. Procure distanciar-se de
pessoas e situações negativas. O
momento pode envolver também uma
difícil negociação.

A Lua em Áries caminha na direção de
Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia de
interiorização e necessidade de maior
contato com suas emoções, que
passam por um momento de
desequilíbrio. Evite brigas e
discussões domésticas, pois podem
causar rompimentos.

Gêmeos

Libra

A Lua em Áries caminha na direção de
Urano e recebe tenso aspecto de Marte
e Plutão indicando um dia intenso,
especialmente se estiver envolvido
com um trabalho em equipe. Se
estiver gerenciando uma equipe de
trabalho, procure manter a calma com
prazos e seu pessoal, pois essa energia
é passageira.

A Lua em Áries caminha na direção de
Urano e recebe tenso aspecto de Marte
e Plutão indicando um dia de
movimento intenso em seus
relacionamentos. As energias podem
estar confusas e a agressividade
presente. O momento pede paciência
e calma diante de situações

A União faz a força e torna possível os sonhos. Assim
numa união de esforços o Rotary Clube de Cáceres
em parceria com o 2º BFron, Miguel Gramulha,
Construtora Providência, Areeira Monte Verde,
Manoel Jorge Ribeiro, Sicredi e Secretaria de Obras
tornaram possível a instalação da Academia da
Terceira Idade no Remanso Fraterno João Gabriel,
Centro de referência para idosos, que realizam
belíssimo trabalho, digno de elogios. Recebam
nossos aplausos e os agradecimentos da comunidade.

Câncer

A Lua em Áries caminha na direção
de Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia
intenso, especialmente no trabalho. É
possível que você coloque suas
escolhas profissionais em cheque e as
questione. O momento pode envolver uma séria e
definitiva tomada de decisões no setor.

A Lua em Áries caminha na direção de
Escorpião Urano
e recebe tenso aspecto de Marte e
Plutão indicando um dia de
enfrentamento de problemas e
dificuldades no trabalho. Um projeto
pode apresentar problemas. É provável
que você passe por um momento de
profunda insatisfação no trabalho.
Mantenha a calma, pois essa energia é
passageira.

imprevistas.
A Lua em Áries caminha na direção de

Aquário Urano e recebe tenso aspecto de Marte
e Plutão indicando um dia de
movimento intenso, podendo trazer
desequilíbrio em suas emoções.
Procure manter a calma, pois a
impulsividade e ansiedade podem
estar presentes. Uma importante
reunião pode ser adiada.

Peixes

A Lua em Áries caminha na direção
de Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia de
enfrentamento de problemas e
dificuldades com suas finanças. O
momento pede economia e contenção
de despesas. Não se envolva em
nenhuma espécie de investimento.

