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TROCA DE COMANDO

Solenidade Militar marca passagem de
comando do 2º Batalhão de Fronteira
Solenidade militar realizada na noite de quinta-feira, na área externa do 2º Batalhão de Fronteira
"Batalhão General José Miguel Lanza", marcou a passagem de troca de comando na instituição, onde o Ten
Cel Ricardo Kleber Lopes Coelho passou oficialmente o comando para o Ten Cel Antônio Hervé Braga Júnior.
A cerimônia foi presidida pelo Comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada
Fernando Dias Herzer, e foi prestigiada por autoridades civis e militares, além de lideranças políticas e da
classe empresarial de Cáceres. Página 03
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Só o imperfeito pode evoluir

COLUNA CATÓLICA

Sejamos servos da graça de Deus
Viver o espírito da graça é saber entender
primeiro a pessoa humana
“O sábado foi feito para o homem, e não o
homem para o sábado. Portanto, o Filho
do Homem é senhor também do sábado”
(Marcos 2,27-28).
O sábado representa a lei, a tradição
para a religião judaica. É verdade, o sábado
tem um valor sagrado, mas ele não é mais
sagrado do que a criatura humana.
Não é para o homem ser servo do
sábado e nem servo da lei, precisamos ser
servos da graça de Deus, porque, se nos
deixarmos escravizar pela lei ou
praticarmos a lei pela lei, não iremos viver a
graça.
Muitas vezes, estamos presos aos
rituais, às normas; estamos cobrando “A”
por “B”, queremos que as pessoas sejam
dessa forma, porque é isso que exigem.
Não se trata de tornar-se uma pessoa
relaxada, relapsa, relativista, que trata tudo
de qualquer maneira. É preciso ter
seriedade, ter uma direção na vida, uma luz
por onde nós devemos caminhar. Isso tudo
com o olhar da graça.
Na vida tem que ter horário para
tantas coisas: horário para chegar, para
comer, horário para isso e para aquilo, nessa
sentido, pensemos assim: se na nossa casa
estabelecêssemos que o horário para tomar
banho é às 18h; mas, se não foi possível
tomar banho nesse horário, não sejamos tão
rigorosos, tomemos às 18h30 ou mesmo às
19h. Entenda que não foi possível; eu dei o
exemplo do banho, mas poderia ser o
exemplo de tantas coisas da vida.
Algumas relações acabaram-se,
muitas coisas na nossa vida destruíram-se,
porque relaxamos ou deixamos tudo de
qualquer jeito. Não levamos a sério os
preceitos, os compromissos que precisamos
ter, ou levamos tudo a “ferro e fogo”,
levamos tudo ao “pé da letra”.
Acumulamos as coisas, cobramos
“isso e aquilo”, mas, viver o espírito da
graça é saber entender primeiro a pessoa
humana.
Há pessoas que estão mais a frente,
conseguem viver as coisas de forma mais
disciplinada, organizada; há outras que
estão aprendendo. Há pessoas que
conseguem ir à missa todos os dias, há
outras que estão esforçando-se para irem a
cada domingo. Há aqueles que, não
conseguem rezar um rosário inteiro, e ainda,
aqueles os quais conseguem rezar um terço,
um Pai Nosso ou 10 Aves Marias.
É preciso tratar cada pessoa como
humana, porque não é o peso da Lei que vai
nos salvar ou nos condenar. O que vai nos
salvar e nos condenar é, acima de tudo, o
peso da graça, o peso de ter um coração que
saiba entender o coração do outro, e que
saiba dar o melhor de si, para viver a graça
que se recebe de Deus.
Jesus é Senhor do sábado, é o Senhor
da vida e a Ele devemos nos voltar de todo o
nosso coração.
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova

“O negócio é ficar quietinho. Você fica
na sua fazendo o feijão com arroz, não questiona,
faz o que te pedem, e você vai durando no seu
trabalho!” - falou Renato, auxiliar administrativo
há 4 anos a Marília que acabava de entrar na
empresa.
Atitudes assim ocorrem com o objetivo de
manter afastado o julgamento e a crítica.
Todos querem ser reconhecidos por
serem quem são, querem ser bem quistos, aceitos
e integrados em um grupo.
Isso é tão forte em cada pessoa, que
chega a ser um limitador em relação a continuar a
subir os degraus, e se tornar destaque no que faz.
- Olhando pra mim agora pelo jeito que
estou vestido, você diria que sou músico?” - fala
Barão, questionando a alguém se suas roupas
falam de si.
- Pois é, eu mudei totalmente meu jeito, sou outra
pessoa! - fala num tom ranzinza, e quando é
questionado sobre o porquê, ele responde: Críticas! Julgamentos!
E ali, ele perde também um pouco da sua
identidade e deixa de estar vulnerável, com o
objetivo de não ser criticado, se torna mais um
profissional comum, seu grande diferencial: seu
carisma vai embora dando lugar ao profissional
abatido. Segundo ele mesmo, frustrado,
decepcionado com a profissão e com o meio
cruel, que o prendeu dentro de uma caixa.
Quem lembra da Greyci? Financeira
sênior da empresa, que passava por mudanças,
na qual ao receber a visita de Vinícius, gerente de
RH, em sua unidade, reage:
- Nem vem! Não mexe comigo! Deixeme quietinha aqui!" (quer saber mais sobre
Greyci- Leia também: Crescer Exige Mudanças)
Greyci depois de 2 meses foi desligada. A
empresa não podia mais segurar. Após 15 anos
ali, a 7 como analista sênior, 4 recusas em
assumir a coordenação da equipe (posição que já
realizava informalmente) e não facilitar a
inserção de quem topava assumir, minando estes
que assumiam a coordenação com suas críticas e
julgamentos, a competência técnica já não
bastava para mantê-la por mais um mês sequer
naquele lugar. Não naquela crise.
Na qual seu salário devido aos reajustes
anuais advindos da Convenção Coletiva do
Trabalho, após todos aqueles anos atingira um
patamar, tal qual o de um gerente financeiro
experiente, só que com poucas
responsabilidades, devido à recusa de Greyci por
várias vezes de aceitar a promoção de um novo
cargo.
A empresa precisava cortar custos, não
podia mais arcar sozinha com as consequências
de uma funcionária sem essa contrapartida, que
nunca arriscava nada enquanto ela (empresa)
estava a arriscar muito; com sua exceção a regra,
com sua flexibilidade e contorcionismo para
manter Greyci, a colaboradora antiga, de
confiança, competente tecnicamente, porém
rígida diante das mudanças, onerosa em relação
as suas responsabilidades e entrega de resultado.
Greyci custava caro, a cada coordenador que a
empresa tinha que dispensar devido à sua postura
crítica, rejeição e do seu não assumir a
contrapartida de tudo aquilo que ela tanto
criticava.
Em prol da sua segurança e recusa de se
colocar em estado de prova, de encarar sua
vulnerabilidade, Greyci estava naquele momento
juntando suas coisas e se despedindo do seu porto
seguro. A “corda” não suportou mais, arrebentou.
A sua estratégia tão eficiente por tantos
anos, naquele momento falhou, apunhalou-a
pelas costas. “Empresa injusta!” Saiu magoada,
culpando o meio cruel pelo que aconteceu com
ela. E você? Qual é o pedacinho de corda que tem
se segurado para se proteger das correntezas do
rio da vida? Quanto tempo será que este seu

pedacinho de corda garantirá sua segurança, até
que você se decida soltar, ao invés de ser jogado,
quando ela não suportar e arrebentar, sem que
você possa decidir em qual período: no verão?
No inverno, de noite, de dia? Na chuva?
No calor? Sob quais condições seria melhor, em
quais condições você poderia gerenciar melhor
os riscos? Os riscos da vulnerabilidade!
Ou você está a torcer: “Essa corda vai
aguentar! Eu tenho fé! Cordinha, cordinha (num
tom apavorado) não me deixe na mão!” Sim,
encarar a vulnerabilidade tem seu preço, mas ela
é franca. Ela deixa clara a grandeza do rio a
encarar, e seus riscos para se chegar à bela
margem, com maravilhas e com certeza outros
tipos de obstáculos, ela deixa claro que haverá
várias pessoas como aqueles vizinhos que ficam
na janela observando os outros e tecendo as
críticas e apontamentos? Isso faz parte! E estar
em estado de vulnerabilidade é estar diante dos
aplausos como também das críticas de muitos,
que em suas janelas gozam da sua falsa
“Segurança”, sem saírem de suas gaiolas,
criticando aqueles que se jogam, que se arriscam
a saírem de suas cavernas.
Se você souber encarar as críticas com
inteligência, elas serão seus grandes indicadores
de que você não está a viver a falsa ilusão de
segurança. De que você não se cristalizou, de que
você está a evoluir, a se mexer!
Analise-se:
Há quanto tempo você não recebe
nenhuma crítica, feedback de melhoria?
Tome cuidado com esse falso estado de perfeição
ok?
Como já disse Bert Helinger: “ Só o
imperfeito pode evoluir. O perfeito já se
estagnou.
Cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito
tem futuro.”
Pois só o que está em estado de vulnerabilidade
poderá encarar suas falhas para corrigi-las, afinal
ele não está sentado passivo, atrás da janela, ele
se arrisca.
É fato, junto com os louros vêm também os duros
apontamentos, e muitas vezes pelo medo da
crítica deixamos de ousar, de se arriscar, de dar
um passo além.
Quantas vezes você quis fazer algo
diferente, mas paralisou por medo do
julgamento?
Quantas vezes naquela reunião da
empresa, onde gerentes e diretores estavam
presentes, ao pedir sua opinião, você tinha uma
ideia incrível, sentiu sua mão suar, o coração
bater acelerado, mas por medo da crítica, do
julgamento, você silenciou e perdeu no mesmo
pacote aquela oportunidade de ser visto,
reconhecido, de crescer?
Se você quer ir mais longe, se você quer ser
referência, autoridade no que faz, além das
buscas nas áreas do conhecimento técnico, você
terá que encarar o estado de vulnerabilidade.
Sair da sua zona de controle.
Quando você vai soltar a corda?
Por quanto tempo vai continuar a acreditar que
ela lhe protege?
Por quanto tempo realmente você acha que ela
lhe aguenta!?
Você meu amigo, está pesado pra ela... uma hora
ela lhe solta, porque ela arrebenta! E que bom
seria se antes disso você pudesse soltar,
consciente ao invés de: “Corda fraca, não
prestou! Corda fraca, me ferrou!”
Vítima do meio! Crítico da vida!
Cynthia Lemos é Psicóloga Empresarial e
Coach na Grandy Desenvolvimento Humano.
Especialista no Desenvolvimento de Líderes e
Empresas tem a missão de: Expandir a
Consciência e Gerar Ações Transformadoras para pessoas e empresas que desejam evoluir em
seus projetos e objetivos.
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BOLAS PRETAS

Para a população que não aprendeu ainda a cuidar dos
quintais na prevenção da dengue, zika e chikungunya.
Mal começou a temporada de chuvas e segundo o
agente de saúde já são encontrados todos os dias cerca
de 25 focos do mosquito AedesAegypti . Todos os
anos a novela se repete. Daí a população reclama que
o poder público não faz sua tarefa diária de
prevenção. Vamos acordar minha gente, faça sua
parte.
BOLAS BRANCAS

Para a mobilização em prol da saúde, que reuniu
centenas de pessoas em defesa ao direito a saúde
pública. Era unânime o pedido pelo Hospital O Bom
Samaritano, referência no Estado em tratamentos da
hanseníase, que está fechado por falta de repasses do
governo, deixando cerca de 400 pacientes sem
tratamento. A união faz a força. Parabéns aos que
abraçam essa causa.
BOLAS PRETAS

Para o calçamento mal assentado da Praça Barão do
Rio Branco, um dos cartões postais da cidade,
reinaugurada a menos de um ano e já apresenta
problemas. Há mais de duas semanas os
frequentadores convivem com parte da praça
interditada para conserto do calçamento que pelo
andar da carruagem vai continuar dessa forma por
mais um par de dias. Serviço mal feito, dá nisso.
Recado dado.
BOLAS BRANCAS

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

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Para as cartilhas online que a Secretaria de Saúde
montou sobre a Febre Amarela e a Conjuntivite,
visando facilitar o acesso a informação para a
população. As cartilhas reúnem informações como
prevenção, sintomas e tratamentos. São pequenas
atitudes que se tornam grandes, afinal saúde é a
maior riqueza que temos.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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TROCA DE COMANDO

Comandante Coelho, destacou que o momento é de felicidades, ainda mais por ter comandando uma unidade tão importante quanto a de Cáceres

Solenidade Militar marca passagem de
comando do 2º Batalhão de Fronteira
Da Redação

Fotos: JCC

Ten Cel Coelho recebendo honraria militar - Distintivo de Comando

A

solenidade de troca de
comando teve início as 19
horas com a inauguração
de um retrato do Ten Cel Ricardo
Kleber Lopes Coelho, na galeria
de ex comandantes do 2º Bfron.
Onde também foi agraciado com
distintivo de comando entregue
pelo comandante da 13ª Brigada
de Infantaria Motorizada, Gen
Bda Fernando Dias Herzer.
A Vice-Prefeita, Eliene
Liberato Dias, entregou em nome
da gestão municipal, ao Coronel
Coelho, uma placa e uma
miniatura do Marco do Jauru,

Vice-Prefeita presenteando ex-comandante em agradecimento pelos serviços prestados

como forma de agradecimento
pela parceria nestes dois anos e
desejou boa sorte ao novo
comandante.
Em seguida, foi realizada no pátio
do batalhão a cerimônia oficial da
passagem de comando.
Comandante Coelho,
destacou que o momento é de
felicidades, ainda mais por ter
comandando uma unidade tão
importante quanto a de Cáceres.
Em suas palavras agradeceu todo
o efetivo do 2º Bfron que
estiveram ao seu lado durante os
dois anos que comandou a

instituição, os quais somaram
esforços e estiveram focados em
torno de um trabalho sério, de
muita união e companheirismo,
multiplicando esforços e
contribuindo para que tudo
transcorresse de forma a gerar
bons resultados.
"Como cacerense de
direito pelo título que recebi,
deixo o comando com orgulho de
ter cumprido e ter servido este
batalhão. Neste momento em que
passo o comando para o Tenente
Coronel Antônio Hervé Braga
Júnior,
o faço com muita

Inauguração do retrato na galeria de ex comandantes do 2º Bfron

tranquilidade pela competência e
experiência do companheiro de
farda", finaliza Coelho.
O comandante
empossado, Ten Cel Antônio
Hervé Braga Júnior é natural de
Nova Iguaçu-RJ e ingressou na
carreira do exército na Escola
preparatória de cadetes do
exército em Campinas-SP. Ao ser
nomeado para o cargo de
comandante do 2º Bfron, era
comandante do curso de
infantaria da escola de
aperfeiçoamento de oficiais no
Rio de Janeiro - EsAO.

Consta em seu vasto
currículo diversos
cursos
militares entre eles de infantaria,
de aperfeiçoamento de oficiais,
de operações na selva, entre
outros. Em seu discurso falou
sobre suas expectativas a frente
do comando e do orgulho de estar
recebendo a responsabilidade de
comandar o 2º Batalhão de
Fronteira "Batalhão General José
Miguel Lanza".
Após a troca de comando,
a cerimônia foi encerrada com
desfile das companhias e da frota
motorizada da unidade.

PALESTRA

RM informática trouxe a Cáceres palestrante da PUC-SP
Da Redação

O

evento aconteceu nesta
quinta feira as 18 horas,
nas dependências da
Empresa RM INFORMÁTICA,
no centro da cidade e contou com
a presença dos proprietários e
funcionários, que foram
recepcionados com um coquetel.
O palestrante Robson
Chavier que abordou vários
assuntos, manteve uma excelente
interação com os participantes,
num ambiente descontraído e

leve, apesar do horário pósexpediente nem sempre ajudar na
conquista do interesse dos
receptores.
O professor Robson abriu
seus trabalhos, com um vídeo
impactante, sobre a força da fé e
esperança do músico e
compositor Tony Melendes, que
apesar de não possuir os
membros superiores (braços),
apresentou-se alguns anos atrás
nos EUA, na presença de João
Foto: JCC

Paulo II. Fato este que marcou na
história a visita pela primeira vez
de um Papa em solo Americano.
O vídeo emocionou a equipe
levando alguns presentes a uma
profunda reflexão e até mesmo às
lágrimas, ao som do violão
tocado com os pés por Tony
Melendes.
Num segundo momento
Robson que tem formação em
Teologia, letras, tradução e pós
graduação em docência
Universitária, abordou temas
relacionados ao desinteresse das
pessoas pelo próprio trabalho,
onde apresentou dados de

pesquisa que 40% dos brasileiros
chegam atrasados no serviço,
demonstrando uma verdadeira
apatia sobre as funções que
realizam, caracterizando uma
legião de desmotivados.
Segundo ele isso se reflete
numa maior carga horária de
serviço, para suprir as
necessidades da produção,
fazendo comparativos com
outros países desenvolvidos,
onde um trabalhador produz por
cinco e com bem menos tempo de
serviço. Como exemplo citou
EUA.
Outro problema citado

por ele é a questão do respeito dos
jovens com os mais velhos.
Segundo o Professor a maioria
dos jovens se acham mais
inteligentes, mais preparados e
esquece que hoje já foi
comprovado cientificamente que
existem nove tipos de
inteligência no planeta e
subestimar os mais velhos é um
grande erro.
Ao término da palestra,
notamos que muitos saíram
motivados e comentando com
eles sobre o evento, notamos que
alguma coisa mudou em seus
semblantes.

Colaboradores da RM Informática assistindo palestra com Robson Chavier da PUC de SP
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NOITE DE TERROR

O morador relatou que após uma ligação os assaltantes saíram levando a caminhonete Fiat Toro, placas QBI 6977
de cor preta, um net book, um tablete, uma TV de 51 polegadas e aproximadamente trezentos reais em espécie

Família é feita de refém na enquanto
criminosos roubam caminhonete

Da Redação

Foto: Ilustrativa

Família foi refém de ladrões na Poupex

N

a noite de quarta-feira,
por volta das 21 horas,
no bairro Poupex três
pessoas da mesma família foram
rendidas e mantidas reféns por
criminosos.
O fato aconteceu em uma
residência em Cáceres, onde dois

suspeitos armados e de capuz
renderam primeiramente o filho
que estava na sala e adentraram
na casa amarrando os demais
moradores e anunciando o
assalto.
De acordo com o morador
C.A.D.C. de 54 anos, foram 4

horas de terror, onde os suspeitos
ameaçavam o tempo todo e por
várias vezes durante as horas que
permaneceram na residência
recebiam ligações.
Os ladrões nesse tempo
ainda comeram e beberam
cerveja, enquanto os reféns
estavam em um dos cômodos da
casa amarrados. O morador
relatou que após uma ligação os
assaltantes saíram levando a
caminhonete Fiat Toro, placas
QBI 6977 de cor preta, um net
book, um tablete, uma TV de 51
polegadas e aproximadamente
trezentos reais em espécie.
As vítimas somente
conseguiram acionar as
autoridades policias quando
conseguiram se soltar. Eles
também ligaram para a Polícia
Rodoviária Federal que puxaram
nas imagens e constataram que o
veículo teria passado pelo posto.
O caso já está com a
Divisão de Roubos e Furtos da 1ª
Delegacia de Cáceres.

NOVO PLANO

Servidores da prefeitura de Cáceres
ganham plano de saúde mais barato

MOMENTO DE ORAÇÃO

Paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza no
m de semana mais uma 'Experiência de Oração'
Jornal Oeste

'

Deus não escolhe os
capacitados, mas capacita os
escolhidos'. Com base nesse
ensinamento, a Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, promove
neste sábado, 20, e domingo, 21,
na Igreja Nossa Senhora do
Carmo no bairro do Junco, em
Cáceres, mais uma 'Experiência
de Oração'.
As inscrições podem ser
feitas com Walquiria Paulina pelo
telefone (65) 99979-5671. A
organização é do Grupo de
Oração 'Cristo Raio de Luz'.
De acordo com
Walquiria, a 'Experiência' é um
encontro pioneiro da Renovacao
Carismática do Brasil. Foi criado
por padre Haroldo Joseph Rahm,
no início da década de 1970, para
divulgar o movimento iniciado
nos Estados Unidos em fevereiro
de 1967 e que viria a dar origem à
Renovação Carismática Católica
– RCC.
É através da Experiência

de Oração que a RCC se espalhou
e passou a ser conhecida em todo
o Brasil.
Hoje ela é um dos 3
encontros da fase Querigmatica
de Formação da Renovação
Carismática que compreende:
Seminário de Vida no Espirito
Santo, Experiência de Oração e
Aprofundamento de Dons.
É uma experiência
pessoal com Deus através de
diversas formas de oração e
pregação, sob total ação do
Espírito Santo, um período de
profunda oração.
Requer silêncio, disciplina,
reflexão.
'É um encontro aberto
para todas as pessoas que
desejam fazer uma Experiencia
de Oração pessoal com Deus,
participa quem desejar', frisa.
Este ano o evento é
inspirado pelo evangelho de São
Matheus, 'Vinde a mim, todos vós
que estais cansados'.
Foto: Divulgação

Assessoria/SSPM

D

urante a primeira
Assembleia Geral do ano
realizada na sede do
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (SSPM), o
Tesoureiro da entidade, Denis
Cavalcante anunciou que a partir
deste ano os associados e seus
beneficiados, em um total de
1.800, passarão a contar com o
plano de saúde da AGEMED.
A empresa apresentou
valores menores e sem franquia.
Além disso, apresentou
vantagens consideráveis para
planos diferenciados.
Outra grande diferença é
que o plano tem cobertura
nacional, diferente do plano
anterior implantado há quatros
anos e meio atrás pela atual
diretoria do SSPM.
O plano AGEMED cobre
100% consultas, exames,
internações e procedimentos.
A AGEMED hoje é o plano de
saúde dos policiais civis,
delegados, funcionários do
Detran e do Sintep de Cuiabá e
Várzea Grande, dentre várias
entidades de classe do Estado.
O plano é usado ainda por
servidores de várias outras
prefeituras do Estado, do
Tribunal de Justiça e por grande
empresa privadas como o Malai
Manso Resort.
Em Cáceres, a empresa já
fechou contrato com o hospital
São Luiz e o laboratório São

Matheus para atenderem 24 horas
por dia os servidores e seus
dependentes.
Por conta do contrato com
o SSPM, que abriu as portas para
empresa na região, a AGEMED
anunciou que abrirá uma agência
própria em Cáceres no mês que
vem.
Denis Cavalcante explica que a
migração é automática. Em três
dias o servidores já recebem o
número do cadastro e já podem
usar o novo plano.
Ele afirmou que a
AGEMED oferece planos a partir
de R$ 105,13 para pessoas de 0 a
18 anos. Para agilizar a migração,
Denis colocou as representantes
da empresa à disposição para
esclarecimentos inclusive por
telefone. Elana Leite e Luciene

Bueno atendem nos telefones
(65) 99669.7115 e 99287.8040.
AGEMED - A Agemed está
consolidada entre as 40 maiores
operadoras de planos de saúde do
País. Especializada na prestação
de serviços a empresas e seus
colaboradores, a Agemed tem
duas décadas de mercado e atende
organizações dos mais variados
portes e perfis.
Presente nos estados de
Santa Catarina, do Rio Grande do
Sul, do Paraná e do Mato Grosso,
a Agemed está entre as
operadoras de saúde que mais
crescem no Brasil e se destaca
pela rede credenciada com
clínicas, laboratórios, e
profissionais de saúde de todas as
especialidades, além de hospitais
que são referência.
Foto: SSPM

Denis Cavalcante anunciou o novo plano de saúde
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DESARMADOS

Foram duas ações distintas, a primeira com uma prisão e a Segunda com três, em ambas as ocorrências os envolvidos portavam armas

PM prende quatro e apreende pistola
e espingardas em Mirassol D'Oeste
Assessoria

Foto: 1ªCia de Mirassol

ocupado por três homens que
seguiam para um sítio na região
conhecida como “Ressaca”.
Eles transportavam uma
pistola calibre 380 com 14

munições intactas.
A arma não tinha registro,
tampouco porte. Eles foram
levados para a delegacia de
Mirassol.

NO ENCALÇO

Polícia Civil prende suspeito de participação em
homicídio do frigorifico abandonado em Cáceres

Joner Campos

N

Armas apreendidas uma carabina Puma calibre 38 e uma espingarda 32

P

oliciais da 1ª Companhia
de Polícia Militar de
Mirassol D'Oeste
prenderam quatro pessoas por
porte ilegal de armas em duas
ações distintas ocorridas nesta
quinta-feira (18.01).
Na primeira ocorrência,
no bairro Alto da Boa Vista, na

casa de E.A.R., 44 anos, foram
apreendidas duas armas longas,
sendo uma carabina Puma calibre
38 e uma espingarda 32, além de
noves munições 38, duas 32
picotadas e um cartucho c32
intacto.
As armas estavam
escondidas debaixo da cama do

suspeito. Os policiais chegaram
até o local a partir de uma
denúncia anônima. Ele disse que
não era o dono das armas e até
informou o nome do homem que
o teria pedido para guardar o
armamento por alguns dias.
A outra arma apreendida
estava em um veículo Fiat Strada

eri Alves da Silva, de 23
a n o s ,
v u l g o
“bombadinho”, foi preso
na noite da última quarta-feira
(17), ele é suspeito de participar
do homicídio de Vanderley
Nascimento de Jesus (41 anos),
morto a pauladas, tijoladas,
pedradas e enforcado por um fio
elétrico. O corpo foi encontrado
dentro de um frigorífico
desativado (Friboi), no Bairro
Paraíso, em Cáceres, o corpo já se
encontrava em estado de
decomposição.
A vítima foi reconhecida

pelo pai e pelo irmão deles. Foi
expedido uma ordem de prisão
preventiva para suspeito, que foi
encontrado em sua residência na
companhia de seu pai.
O suspeito foi
encaminhado pelos
Investigadores da Policia Civil a
1ª Delegacia de Polícia Civil de
Cáceres. Em seu depoimento
disse que apenas acompanhou o
autor do fato, e disse que o autor
do crime era um amigo dele.
As investigações ainda
continuam no intuito da captura
do suspeito autor do homicídio.
Foto: Divulgação

Neri nega ter matado, diz que apenas acompanhou o autor do crime

VAGAS

IFMT-Pontes e Lacerda abre seletivo
com vaga para professor de matemática
Weverton Correa

A

s inscrições para o
Processo Seletivo
Simplificado para
Professor Substituto do Instituto
Federal de Mato Grosso (Edital
n.º004/2018) poderão ser
realizadas até o próximo dia 25 de
j a n e i r o , n o s i t e
http://selecao.ifmt.edu.br, sem
custo.
Para o Campus Pontes e
Lacerda-Fronteira Oeste há uma
vaga para área de matemática,
para o regime de trabalho de 40
horas semanais.
O edital aponta que o
vencimento básico é de R$
3.121,76 mas com a retribuição
por titulação (aperfeiçoamento,
especialização, mestrado ou
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doutorado) o salário pode chegar
a R$ 5.742,14, acrescido dos
auxílios alimentação e transporte,
caso haja necessidade.
As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pela
internet. O processo
compreenderá as seguintes fases:
sorteio de tema da prova de
desempenho didático, dia 26 de
janeiro e a prova de desempenho
didático, dia 30 de janeiro.
O resultado final será
divulgado dia 2 de fevereiro, no
site do Campus.
O Seletivo terá validade
de 12 meses a partir da data de
homologação. O período total do
contrato será de no máximo 2
anos.

GERAL
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FECHANDO O CERCO

Das 121 empresas que já respondem a processos, 19 foram citadas no acordo de colaboração do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, com a Procuradoria Geral da República

CGE processa 121 empresas por
inexecução contratual e corrupção
Ligiani Silveira | CGE-MT
Foto: Arquivo

O

Governo de Mato Grosso
tem 81 processos
administrativos em
andamento contra 121 empresas
por inexecução contratual, fraudes
em licitação e suposto
envolvimento em atos de
corrupção contra a administração
pública estadual. Os dados são da
Controladoria Geral do Estado
(CGE-MT), órgão que coordena as
atividades de responsabilização de
fornecedores no Poder Executivo
Estadual. Das 121 empresas que já
respondem a processos, 19 foram
citadas no acordo de colaboração
do ex-governador de Mato Grosso,
Silval Barbosa, com a
Procuradoria Geral da República
(PGR).
Um dos processos apura a
responsabilidade do Consórcio
VLT Cuiabá/Várzea Grande e de

mais quatro empresas ligadas às
consorciadas por indícios de
corrupção na licitação e na
execução do contrato de R$ 1,5
bilhão para implantação do modal,
entre os anos de 2011 e 2014. A
instauração do processo foi
motivada pelos fatos revelados em
auditorias realizadas pela própria
CGE, na delação do exgovernador Silval Barbosa e na
“Operação Descarrilho”, da
Polícia Federal e do Ministério
Público Federal (MPF).
Outro processo apura a
responsabilidade de duas
empresas em irregularidades na
supervisão das obras do antigo
Programa Mato Grosso Integrado,
Sustentável e Competitivo (MT
Integrado) no período de 2012 a
2014. Respondem ao processo de
responsabilização as empresas

integrantes do Consórcio
Integração, contratado em 2013
pela antiga Secretaria de Estado de
Transporte e Pavimentação
Urbana – Setpu (atual Sinfra) pelo
valor inicial de R$ 35,5 milhões
por ano para prestar apoio técnico
na execução das obras de
pavimentação de rodovias
estaduais.
Um exemplo também é o
processo que apura a
responsabilidade de duas
construtoras nas irregularidades
em dois contratos firmados no ano
de 2011 com a então Setpu (hoje
Sinfra) para manutenção de
rodovias estaduais não
pavimentadas (patrulhas
rodoviárias). O processo de
responsabilização tem como
fundamento o Relatório de
Auditoria n. 81/2015, produzido
pela própria CGE, e o acordo de
colaboração do ex-governador
Silval Barbosa, no trecho em que
ele menciona a incidência de
propina nos contratos de patrulhas
rodoviárias.
Penalidades - Parte dos 81
processos administrativos em
andamento contra empresas tem
como fundamento a Lei
Anticorrupção (Lei Federal n.
12.846/2013). Outra parte se
baseia na Lei de Licitações (Lei
Federal n. 8.666/1993). Os
processos foram instaurados em
conjunto com os órgãos estaduais
aos quais se relacionam os
respectivos objetos dos contratos.

Caso sejam condenadas, as
empresas podem ser multadas no
valor equivalente a até 20% do seu
faturamento bruto no ano anterior
ao da instauração do processo. “A
pessoa jurídica também não fica
livre de ressarcir todos os danos
provocados, além de ficar sujeita a
processo penal”, destaca a
secretária-adjunta da Corregedoria
Geral do Estado da CGE-MT,
Cristiane Laura de Souza.
Outra sanção é ter seu
nome inscrito numa lista de
empresas inidôneas para licitar e
contratar com a administração
pública. Atualmente, o Cadastro
Estadual de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS)mantido pela
CGE-MT tem 150 pessoas
jurídicas sancionadas por
irregularidades na execução
contratual com a administração
pública com base na Lei de
Licitações.
Investigação preliminar - O
número de processos de
responsabilização pode crescer
consideravelmente já que a CGE
está com uma investigação
preliminar em curso envolvendo
outras 87 empresas delatadas pelo
ex-governador Silval Barbosa.
Como parte deste trabalho, o exchefe do Governo de Mato Grosso
participou de mais de 12 horas de
oitivas nesta semana na CGE para
relatar a auditores do Estado outros
detalhes dos fatos narrados no
acordo de colaboração com a PGR.
O objetivo da investigação

preliminar é colher mais elementos
que possam subsidiar a abertura de
novos ou o aditamento dos
processos administrativos já em
curso para apurar o envolvimento
de empresas e servidores nos
ilícitos delatados.
Fortalecimento - O secretáriocontrolador geral do Estado, Ciro
Rodolpho Gonçalves, ressalta que
a Lei Anticorrupção fortaleceu os
controles internos da União, dos
estados e dos municípios ao
possibilitar a responsabilização
administrativa de empresas
envolvidas em fraudes e corrupção
com o setor público. A
responsabilização administrativa
que antes se limitava apenas ao
agente público, passou a alcançar
também às pessoas jurídicas nos
casos de corrupção, com a devida
reparação financeira do dano
causado.
“A Lei Anticorrupção
representa um salto na capacidade
coercitiva de atuação dos órgãos de
controle interno ao possibilitar que
eles mesmos abram processos
administrativos de
responsabilização e penalização
por atos de corrupção revelados
em suas próprias auditorias. A
partir da Lei Anticorrupção, o
gestor que recebe uma auditoria
com revelação de problemas, se
não instaurar o processo de
responsabilização, o órgão de
controle interno tem o dever de
avocar o processo”, argumenta o
titular da CGE-MT.
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O RETORNO

Atacante fala termo pejorativo usado com frequência para se referir a homossexuais

Em vídeo do Corinthians, Emerson
Sheik diz: "Chorar é coisa de bambi"
Globo.com

Foto: Ilustração

O

atacante Emerson
Sheik disse ter se
emocionado ao voltar
ao Corinthians. Em
transmissão ao vivo no Twitter,
reproduzida depois pelo canal
oficial do clube no Youtube, o
jogador afirma que chorou ao
visitar o CT Joaquim Grava.
Logo na sequência, ele
disse que chorar é "coisa de
bambi", em alusão ao veado,
personagem da Disney.
– Já visitei todos os
cantinhos do CT, relembrei
muitas coisas, já chorei,

inclusive... Chorar é coisa de
bambi, né? Foi mal, falei! –
disse Sheik.
O termo "bambi" é
usado com frequência para se
referir a homossexuais de
forma pejorativa. Em 2014,
quando Emerson Sheik
defendia o Corinthians, o clube
realizou uma campanha contra
a homofobia.
Vale lembrar que, em
2013, o próprio Emerson Sheik
deu um beijo selinho num
amigo, como forma de
protestar contra a homofobia.

Na época, ele falou que o
futebol era um universo muito
machista e chamou de
"preconceito babaca".
Em sua apresentação,
porém, Emerson Sheik foi
mais contido e evitou
polêmicas. A declaração mais
"ácida" doi atacante foi sobre a
disputa da Libertadores e a
possibilidade de repetir o gesto
da final da Libertadores de
2012, quando mordeu a mão do
zagueiro Caruzzo, do Boca
Juniors: – A final agora mudou,
está lá para dezembro. Tenho

AJUDA NA COPA

Argentino Ricardo Gareca, técnico
do Peru, pedirá bênção ao Papa
Globo.com

A

cinco meses do início
da Copa do Mundo, o
argentino Ricardo
Gareca, técnico do Peru, não
está poupando esforços para
que a seleção faça boa

campanha na competição. O
treinador conseguiu uma
audiência com o Papa
Francisco, também argentino,
para uma bênção às vésperas
do Mundial, diz o jornal "El
Foto: Reprodução SporTV

Gareca será recebido pessoalmente pelo Papa

Bocón".
O pontífice está
realizando uma visita oficial ao
Peru, de quinta a domingo, e
receberá algumas
personalidades importantes da
federação de futebol - o
atacante Guerrero, do
Flamengo, ainda tenta um
espaço na agenda.
Porém, apenas Gareca e
sua família serão recebidos nos
aposentos pessoais do Papa. O
técnico já havia demonstrado
sua vontade de conhecer o líder
da Igreja Católica antes de
conquistar a vaga para a Copa
de 2018. - Ricardo Gareca
receberá a saudação pessoal do
Papa Francisco no Palácio do
Arcebispo - confirmou o padre
Luis Gaspar, diretor executivo
da visita do pontífice a Lima.
A estreia do Peru na
Copa do Mundo será diante da
Dinamarca, no dia 16 de junho,
às 13h (horário de Brasília),
pelo grupo C.

Sheik diz que "chorar é coisa de bambi" em vídeo dos bastidores da sua chegada

seis meses (de contrato). Se
não for mordida e for vitória, já
está maneiro. Mas se tiver que

ter mordida, vai ter. Esse sou eu
– comentou.
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A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão deixa você
mais fechado e introspectivo, mais
voltado para seu mundo emocional. O
momento é ótimo para começar o planejamento de
um novo projeto, que será colocado em prática em
alguns dias ou semanas. Respeite seu estado de
espírito.

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão movimenta
sua vida social e aproxima amigos,
novos e antigos. O momento é ótimo
para organizar um trabalho em equipe ou mesmo
uma nova equipe de trabalho. Um bom contato
comercial com uma grande empresa pode ser
realizado.

By Rosane Michels
Felicitações a Sebastiana Pacheco, carinhosamente
conhecida por Tiana. Ela que troca de idade hoje e
recebe o carinho especial dos familiares e amigos. Que
seu dia seja completo de paz, amor e felicidade. Não
esqueça de sorrir, pois sua alegria é contagiante.
Parabéns!

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão movimenta sua
vida profissional e seus planos de
negócios. Um novo projeto pode estar
em andamento ou começar a qualquer momento.
Hoje você estará amplamente voltado para sua
carreira, que pode dar um passo à frente.
A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão, movimenta
seu mundo mental e aumenta a
necessidade de novos conhecimentos. É
possível que você decida retomar os estudos ou
começar um novo curso. O momento pode
envolver um contato mais profundo com o
Sagrado dentro de você.

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão, movimenta
seu mundo emocional e traz a
necessidade de aprofundar-se em
alguns sentimentos. O momento pode envolver,
também, uma porta que se abre na direção de uma
nova parceria ou sociedade financeira.

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão, movimenta
sua vida social e traz algumas
oportunidades de relacionamentos
pessoais e profissionais. Você estará mais aberto
e receptivo, mais simpático e comunicativo.
Uma sociedade comercial pode começar a ser
negociada.

Um final de semana iluminado as nossas leitoras
assíduas Cibele Simões e Adriana Nascimento. Pessoas
maravilhosas e profissionais nota 1000. Grande Abraço!

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão indica um dia
agradável, com atividades equilibradas.
O momento pode envolver a necessidade de
cuidar com mais carinho da saúde e o início de um
programa de exercícios e dieta. Você pode ser
convidado a fazer parte de um novo projeto.

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão movimenta seu
coração e aproxima pessoas
interessantes. O momento pode envolver a
necessidade de aprofundar-se em alguns
sentimentos, pois um novo romance pode estar
sendo desenhado pelo Universo. Dia ótimo para
estar com os filhos.

Turistando pelo Rio de Janeiro e agora em Santa Catarina curtindo praia
ao lado do filho Alexandre, Daici Forgiarini Bastos. Já estamos com
saudades!!!

A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão, movimenta de
maneira agradável sua vida doméstica e
os relacionamentos em família. O momento
pode envolver a necessidade de ficar em sua
casa, junto dos seus. Dias ótimos para a reflexão
e a interiorização.
A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão, movimenta
sua vida social e beneficia contatos
comerciais. Um bom contato pode ser realizado
e trazer uma nova oportunidade de negócio. Um
novo contrato pode começar a ser negociado.
Dia ótimo para uma viagem rápida.
A Lua começa a caminhar através de
Peixes e, livre de pressão movimenta sua
vida material e financeira. O dia é ótimo
para organizar suas finanças, seus ganhos e
gastos. Um novo investimento pode começar a
ser negociado. Uma nova proposta de projeto
envolvendo o aumento de seus rendimentos pode
surgir.

Sempre alegre e de bem com a vida, a nossa amiga de
longas datas Ana Lúcia Matiello Miranda. Um Bom Dia
extensivo a sua linda família.

A Diretoria do Sindicato Rural recebe empresários e comunidade em geral
no Parque de Exposição e Eventos Dr. José Rodrigues Fontes para o tão
esperado lançamento da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial
de Cáceres – ExpoCáceres. O evento está marcado para as 8 horas. Vale
Conferir!

A Lua começa a caminhar através de seu
signo e, livre de pressão, movimenta sua
vida deixando você mais aberto e
receptivo, com as emoções à flor da pele. O
momento pode envolver a necessidade de
interiorização e de estar mais perto de quem
ama. Dia ótimo para a prática da meditação.

