
MIGALHA DO LEÃO
A partir de hoje, é possível consultar o 
terceiro lote de restituições do Imposto de 
Renda de 2018. O contribuinte deve 
acessar o site da Receita para saber se está 
na lista. O lote também inclui restituições 
dos anos de 2008 a 2017 que ficaram 
retidas na malha fina e, agora, estão 
normalizadas. Os pagamentos ocorrerão a 
partir do próximo dia 15, somando R$ 3,6 
bilhões.

GRANA DOS VELHOS
Já o pagamento da primeira parcela do 13º 
salário para aposentados e pensionistas do 
Instituto Nacional de Seguro Social será 
feito a partir de 27 de agosto. De acordo 
com a Secretaria de Previdência, serão 
depositados R$ 20,6 bilhões na conta dos 
segurados. Então fica aqui o recado, corre 
lá no banco e saca a grana, porque este papo 
de deflação só na conversa fiada do 
governo e a cada dia que passar, ele vai se 
desvalorizando. Cash, é no buraco do pano.

CRUCIFICAÇÃO
Anteontem, a Arábia Saudita executou por 
crucificação na cidade sagrada de Meca, 
Elias Abulkalaam Jamaleddeen, acusado 
pelos crimes de homicídio, roubo e 
tentativa de estupro. Apesar de a aplicação 
da pena de morte ser relativamente comum 
na Arábia Saudita, a opção pela 
crucificação é pouco usual, mas em pleno 
século XXI, ainda se aplica tipo hediondo, 
como a pena capital naquele país, títere dos 
gingos de Tio Sam no Oriente Médio. 
Nessa mesma semana, o Papa Francisco 
repudiou a pena de morte, seja em qual 
circunstancia.

URGÊNCIA DESDE 2017
A votação do substitutivo do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 461/2017, que 
dispõe sobre as obrigações acessórias do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), foi 
discutida na quarta-feira (8), em Brasília, 
durante reunião entre presidentes de 
associações de municípios, Confederação 
Nacional dos Municípios e o deputado 
Luiz Lauro Filho, relator da matéria. A 
matéria tramita em regime de urgência, e 
aguarda que o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, coloque o projeto em pauta 
na próxima semana, momento em que o 
Congresso deve continuar com esforço 
concentrado para aprovar pautas.

MEN-SANA
A grande maioria das crianças alemãs na 
faixa dos 4 aos 13 anos de idade lê livros ou 
revistas impressos várias vezes por 
semana, aponta uma pesquisa divulgada na 
terça-feira (7). O levantamento indica que 
70% preferem ler publicações impressas. 
Entre crianças alemãs, dispositivos 
eletrônicos para leitura ficam em segundo 
plano. De acordo com a pesquisa, 
atividades recreativas como passar tempo 
com amigos e brincar ao ar livre ainda têm 
uma grande importância para a maioria das 
crianças na faixa etária analisada. Que 
inveja, não é mesmo?
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Não se precisa chegar ao extremo 
como registrado anteontem na Arábia 
saudita, quando as autoridades judiciais 
consumaram a execução capital de um 
ladrão assassino crucificado, ação como as 
demais letais, que devem merecer o 
repudio de todos, apesar de alguns 
defenderem a pena de morte até aqui no 
patropi, demagogia barata, pois ela 
atingiria apenas os três Pês: Puta, Pobre e 
Preto. Claro, que defendemos uma 
repressão mais rigorosa, inclusive com 
prisão perpétua, contra os facínoras do 
crime organizado, nos quais, incluímos 
além de estupradores, latrocidas, 
sequestradores e afins, em casos de morte 
da vitima.  Além disso, comprovada a 
lesão patrimonial, pública ou privada, 
defendemos a total expropriação dos bens 
auferidos pelos bandidos, numa ação de 
rito sumário, irrecorrível, com a liberdade 
do safado, então, sem eira nem beira, o 
oposto do que acontece atualmente. Veja o 
leitor que o político bandido em poucos 
anos de esbulho da coisa pública, 
amealhando propinas, forma um império 
milionário, quando preso faz delação 
premiada e sai da cadeia no carrão 
importado, com motorista particular, para 
descansar na mansão ou fazenda. 

O roubo de dezenas, quiçá 
centenas de milhões é expropriado em 
menos de 50%, ratificando o adágio de que 
o crime compensa, claro, se o volume for 
alto, com bons advogados, leis frouxas e os 
cambaus, truco e passa a régua. No crime 
de facções apolíticas, igualmente 
organizado, e bota organização nisso, a 
coisa funciona a todo vapor, mesmo 
porque as facções infelizmente estão 
décadas a frente da polícia, que as duras 
penas encara a guerra em desvantagens, 
isto é vero. 

Mas, parece que alguém acendeu 

uma luz no fim do túnel e não foram os 
bandidos fugindo, mas os xerifes da 
policia judiciária civil de Mato Grosso, 
cuja operação Red-Money, logrou 
desmontar um engenhoso esquema de 
arrecadação de dinheiro desenvolvido pela 
principal facção criminosa do Estado. 
Fosse só o cumprimento de 83 mandados 
de prisão, a gente nem perderia tempo aqui 
pra registrar o fato, isto tem sido rotina. 

O fato que nos leva a elogiar o 
trabalho policial em consonância com o 
judiciário, refere-se aos 59 mandados 
buscas e apreensão e aqui está o principal, 
que sempre cobramos: as ordens judiciais 
de bloqueios de contas correntes, além de 
seqüestro de bens (veículos, jóias, imóveis 
urbanos e rurais) e valores. Que se sabe, 
são  o r iundos  de  pagamento  de  
mensalidade de faccionados e traficantes e 
taxas de falsa segurança em comércios. 

Há dois anos, a policia vinha 
monitorando a bagaça criminosa e de 2016 

a 2018, as facções entre entradas e saídas 
de 44 contas investigadas, foram 
iden t i f i c ados  mov imen tação  de  
aproximadamente R$ 52 milhões. Como 
patrimônio criminoso, uma fazenda em 
Salto do Céu, 2 casas e 1 terreno em 
Cuiabá, 2 caminhões e 5 automóveis e 
duas empresas, que foram interditadas, 
balanço parcial. Loas portanto, a PJC, ao 
GCCO, GOE, SESP, SEJUDH, POLITEC, 
CIOPAER pelo eficiente trabalho e ao 
Judiciário, (juiz de direito, Marcos 
Faleiros da Silva, da 7ª Vara Criminal - 
Vara Especializada do Crime Organizado) 
pelo respaldo legal, quebrando a coluna 
dorsal dos bandidos, desmantelando o 
principal, a engrenagem financeira que 
mantém o crime organizado, dentro e fora 
dos presídios. 

Assim fosse também com os 
criminosos políticos, haveria uma 
esperança vaga de uma luz de paz no reino 
tupiniquim, Bom Dia!

Tá na boca de todo mundo: "que 
país queremos?". Todos querem um país 
ao seu modo. Anotem: não teremos! Não 
é assim que funciona. Uma pessoa 
perdida lá nos cabrobós da vida grava 
num celular um desabafo escutado aqui e 
ali. No fundo não deseja nada daquilo. 
Ou melhor. 

Até deseja. Desde que não 
ofenda os seus interesses. Nesse sentido, 
não há pobre, classe média e ricos no 
país que não se aproveitem das brechas 
pra lesar alguém nessa ou naquela 
situação. Não fomos educados pra 
sermos cidadãos de uma nação moderna. 
F o m o s  e d u c a d o s  p r a  s e r m o s  
subalternos. 

Queixarmos sem convicção, 
votar de qualquer modo, porque 
desejamos mesmo é reclamar em mesa 
de bar ou nas rodinhas de conversa. 
Fomos cuidadosamente educados pra 
sermos rebanho. Rebanho não muda. Só 

com muito tempo e muito sofrimento. 
Do contrário, migalhas são bem vindas e 
mantém o rebanho ruminando em 
passiva mastigação.A destruição dos 
valores foi longa e cuidadosa. O jornal 
The Wall Street Journal, dos EUA, 
publicou matéria didática neste fim de 
semana sobre o Brasil. Disse que tem 
algum dinheiro está se mudando pros 
E U A ,  C a n a d á  e  P o r t u g a l ,  
principalmente. É, também, o sonho de 
boa parte da juventude. Causas dessa 
diáspora: a insegurança jurídica e social 
vigentes no país. Criminosos assumiram 
o comando das penitenciárias.  
Protegidos pelo bem-estar oferecido 
pelo Estado comandam a vida dos 
milhões cá fora.

Criaram uma guerra civil. Os 
sistemas judiciais e os de direitos 
humanos  apa re lhados  po r  um 
emburrecido sistema de caridade, 
confunde bandidos com cidadãos 

vulneráveis. Vulnerabilizam a sociedade 
que produz. A instabilidade jurídica do 
social e das leis brasileiras aterroriza o 
mundo.

Ideologias velhas comandam o 
pensamento político. Leis analisadas a 
cada dia descobrem como se pode burlar 
a legalidade na economia, na política 
dentro do Estado que governa o país. Sei 
que esta leitura é pessimista. Mas é ela 
quem chegará às urnas daqui a exatos 67 
dias. Na linha de frente das discussões 
nada que o país precisará agora e no 
f u t u r o .  A p e n a s  o v e r d o s e  d a  
mediocridade já consagrada. Ah. Como 
mudar? Perguntaria o angustiado leitor. 
O tempo, o tempo, o tempo e a mudança 
das atitudes desse passivo rebanho que 
rumina o capim à sombra da sua 
mediocridade. O que está em cima é 
igual ao que está em baixo.
***___Onofre Ribeiro, é escritor e 
jornalista de Cuiabá.
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participam da promoção “Meu 
Pai é um Rei”. Reafirmo nosso 
compromisso de continuar 
o f e r e c e n d o  p r o d u t o s  d e  
qualidade, com preços acessíveis, 
bom atendimento, e sempre que 
possível realizar campanhas que 
prestigiem o consumidor, como 
agora o sorteio de mais uma 
moto.

Além do sorteio desta 
moto, somente neste mês o Grupo 
Juba adquiriu mais duas motos e 
doou uma para o Festival de 
Prêmios da Paróquia São Luiz, 
que acontece dia 25 de agosto na 
Praça Barão do Rio Branco e a 
outra para o Jantar Premiado do 
Rotary Club de Cáceres, que 
acontece dia 20 de outubro e tem 
sua renda revertida à causas 
sociais.

O Diretor Financeiro do 
Grupo Juba, Marcelo Ribeiro, 
pontua que estas doações têm 
caráter social e demonstram o 
compromisso que as empresas 
Jubas têm com os municípios 
onde se instalam.

 Grupo Juba realiza na Otarde de amanhã, (11), 
véspera de Dia dos Pais, 

o sorteio de uma moto Fan 125 
CC. O prêmio faz parte da 
promoção “Meu Pai é um Rei”. 
Para participar os clientes das 
lojas Juba Supermercados e 
Atacado Pantanal ,  devem 
adquirir produtos água sanitária 
O Boa, desinfetantes Bom Ar e 
amaciantes Rei, todos da marca 
Rei.

A gerente do Atacado 
Pantanal, Edil Garcia, explica 
que para cada produto comprado 
destas marcas os clientes têm 
direito a um cupom, que são 
depositados em urnas que serão 
abertas no sábado às 17 horas. “ 
Como todos os sorteios que 
realizamos, as urnas serão abertas 
na presença do público, que pode 
e deve acompanhar o sorteio. 
Tudo isto garante a lisura do 
processo e o prêmio sai para 

quem tiver sorte”, destacou Edil.
Moisés  Ânge lo ,  do  

departamento comercial do Juba, 
aval ia  que  as  constantes  
promoções realizadas pela 
empresa cativam os clientes e 
promovem a fidelização. “Os 
sorteios de prêmios e diferentes 
promoções que contemplam 
nossos clientes criam um bom 
relacionamento com as lojas e se 
tornam fiéis pelos preços 
atrativos, bom atendimento e 
pelas possibilidades de sempre 
ganhar alguma coisa”, observou 
Moisés.

O diretor administrativo 
do Grupo Juba, Mirko Ribeiro, 
reconhece que os sorteios, a 
política de preços e o bom 
relacionamento, conquistam a 
confiança e preferência dos 
clientes. “Neste sábado especial, 
véspera de Dia dos Pais, vamos 
sortear mais um bom prêmio, 
uma moto, para àqueles que 

Rua da Membeca, no bairro 
Jardim Guanabara a partir das 

Cacerense, em sua 5ª edição 
acontece hoje no SESC, sito a 

epois do sucesso de Dvárias edições do Bulixo 
Cacerense, o Sesc Ler 

Cáceres realiza nesta sexta feira, 
10, mais uma apresentação do 
projeto, que é sucesso no Estado e 
tem como objetivo valorizar e 
fomentar o artesanato e culinária 
da região. Sobre o evento, a 
coordenadora pedagógica do 
SESC Ler, Renildes Bueno da 
Silva, explicou que o projeto é 
desenvolvido pelos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos e 
visa proporcionar além da 
integração entre a comunidade 
estudantil ,  o encontro de 
familiares, amigos e até turistas 
para descontração em um 
ambiente agradável com várias 
apresentações culturais, comidas 
típicas e artesanatos.

Em Cáceres, o Bulixo 

reportagem do JCC, que em 
outras edições cerca de 400 
pessoas frequentaram o espaço 
visitando as barracas e aprovaram 
o projeto desenvolvido pelos 
mais de 100 alunos que vivem em 
situação de vulnerabilidade 
social. Concluindo, ela convida a 
população para prestigiar mais 
essa edição do Bulixo em 
Cáceres.

18h30 e traz a apresentação dos 
grupos Negra, Hip Hop, PHE - 
Projeto Habilidades e Estudos, 
artesanatos dos mais variados, 
bazar da pechincha e as barracas 
de comidas típicas que servirão 
costelinha de porco com arroz, 
galinhada, Maria Isabel, cuscuz 
de feijão, bolo de pote, paçoca, 
pudim, sucos, etc.

Renildes relatou ainda à 

franqueada, uma maneira de 
fechar com chave de ouro no 
domingo, a maior festança 
agropecuária da região.

Paralelamente, durante 
todos os dias acontecem uma 
série de atividades com destaque 
para o julgamento do Cavalo 
Pantaneiro,  Exposição de 
Bezerros, 2ª AGROTEC, Prova 
Do Laço, Exposições de Animais, 
Doma Racial ,  Artesanato,  
Workshop e a 5º Semac. 
Destaque, nos cinco dias do 
evento, a Organização Pedro 
Correia, que comanda com arte e 
dinamismo a grandiosa festa, 
sorteia R$ 5 mil em dinheiro para 
quem estiver presente.

 om o show nacional da Ccantora e compositora 
Paula Mattos, a noitada 

desta sexta feira (10) na 52ª Expo 
Cáceres promete, e Que Sorte a 
Nossa, seria apenas o nome de 
uma de suas canções em parceria 
com Fernando Paloni; não fosse 
doidaça de Campo Grande (MS) 
algo especial na moderna musica 
sertaneja, que nos dá a sorte de 
ouvi-la logo mais na mega festa 
rural de Cáceres.

E prosseguindo a grade de 
shows especiais, a feira apresenta 
amanhã sábado, 11, a elétrica 
funkeira Anitta, encerrando a 
sextilha festiva com a dupla 
Conrado e Aleksandro, abrindo a 
entrada para todos de forma 

DESCONTRAÇÃO E LAZER

Hoje é dia de curtir nova edição
do Bulixo Cacerense no Sesc Ler

Projeto apresenta boa musica com grupos Negra, Hip Hop, PHE,  habilidades e estudos, artesanatos, bazar da pechincha e as barracas de comidas típicas

Da Redação

Coordenadora pedagógica do SESC Ler, Renildes Bueno da Silva   

FÃ DO HERÓI

Grupo Juba sorteia amanhã moto
da promoção “Meu Pai é um Rei”

Esdras Crepaldi

Felizardo da moto será conhecido no sábado às 17 horas   

Foto: Esdras Crepaldi

CHAVE DE OURO

Três shows especiais marcam
reta final da 52ª ExpoCáceres
Da Redação

Wesley Safadão agitou o show de ontem na ExpoCáceres   

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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reclamando de fortes dores 
abdominais, e estava com a barriga 
“dura” e com dificuldades para 
urinar.

Diante da situação agravada 
do estado de saúde do paciente a 
medica Sandra disse ter feito contato 
médico com o setor de regulação do 
Hospital Regional de Cáceres 
através do número 65 99989 0482, e 
a medica reguladora disse que o 
paciente seria regulado a partir das 
7h00, que iria fazer uma melhor 
análise da situação e que retornaria a 
ligação para dar uma resposta 
definitiva, mas não retornou a 
ligação e nem atendeu as mais de 10 
l i g a ç õ e s  r e a l i z a d a s  p e l o s  
funcionários do hospital municipal.

Diante disso, por volta das 
4h00 ela tomou uma decisão e 
requereu a confecção do B.O, 
registrando os fatos para embasar a 

dia 6 de agosto, a medica plantonista 
do Hospital Municipal de Quatro 
Marcos, Sandra Mara Neia solicitou 
via 190 que precisava fazer um 
Boletim de Ocorrência para 
transferir com urgência o paciente 
Emanuel ao Hospital Regional de 
Cáceres. Segundo relatos da médica, 
o paciente deu entrada no Pronto 
Atendimento as 2h40 do dia 6 

m boletim de ocorrências Uregistrado na Policia Civil 
de São José dos Quatro 

Marcos, pela família do portador de 
necessidades especiais Emanuel 
Henrique da Silva, 18, acusa que o 
mesmo teria morrido em decorrência 
de descaso pelo Hospital Regional 
de Cáceres esta semana.

Conforme as denuncias, no 

Municipal e familiares de pacientes 
para entrar com uma ação no 
Ministério Publico, a fim de 
solucionar este descaso que está 
levando a óbito pessoas do 
município de São José dos Quatro 
Marcos e região.

remoção do paciente até o Hospital 
Regional de Cáceres, aonde ele veio 
a falecer. 

Sobre o fato, o vereador 
Renilso Senhorinho de São José dos 
Quatro Marcos está requerendo as 
informações junto ao hospital 

16h00, estaremos realizando um 
arrastão no bairro Tarumã para 
arrecadar esses livros. Caso alguém 
more em outro bairro e queira 
contribuir, podem entrar em contato 
comigo pelo 99926-1886, ou deixa 
na Casa da Amizade mesmo. 
Estaremos pedindo nas escolas 
também. Se alguém tiver interesse 
em nos ajudar com esses jogos 
educativos,  t inta ,  ou alguma 
e m p r e s a  q u e i r a  a j u d a r  c o m 
patrocínios, também estaremos de 
portas abertas para todas as ajudas”, 
ressaltou.

O Interact é um clube de 
serviço vinculado ao Rotary Clube 
que envolve jovens entre 12 e 18 
anos de idade a fim de que o grupo 
participe desde cedo da sociedade, 
contribuindo com idéias que possam 
agregar valores e solidariedade ao 
bem comum.

 om o intuito de oferecer Cleitura, conhecimento e 
diversão às crianças que 

estão sob a tutela do estado e residem 
temporar iamente  na Casa da 
Criança, os jovens do Interact de 
Tangará da Serra, idealizaram um 
projeto com o objetivo de implantar 
biblioteca e brinquedoteca no local. 
Para isso, o grupo irá a campo para 
arrecadar livros já a partir de 
amanhã, (11), contando com a 
colaboração da população.

De acordo com Julia Müller 
Geraldo, presidente do Interact no 
ano rotário 2018-2019, a busca por 
livros para a biblioteca iniciará em 
um mutirão que fará varredura nas 
residências do bairro Jardim 
Tarumã. Empresários também são 
bem-vindos caso queiram colaborar 
com o projeto.

“Nesse sábado (11) às 

ACUSAÇÃO GRAVE

Paciente PNE teria morrido
por falta de atenção no HRC

Segundo plantonista de Quatro Marcos,  reguladora do HRC não retornou a ligação e nem atendeu as mais de 10 ligações dos funcionários do municipal

J.Q.M.N

Hospital de Quatro Marcos não tem estruturas para especialidades  

CASA DA CRIANÇA

Interact de Tangará arrecada
livros para implantar biblioteca
Assessoria

Foto: Ilustrativa

Integrantes do Interact, um clube de serviço vinculado ao Rotary  

Foto: Radio Pioneira
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epois da regularização da eleição Dda Mesa Diretora de acordo com o 
Regimento Interno do Legislativo 

Municipal, os vereadores de Araputanga 
receberam novamente o pedido de 
cassação do mandato de vereador de 
Oswaldo Alvarez de Campos Junior (PSB). 
Contratada pelo Partido Solidariedade de 
Araputanga (SD), a advogada Alice 
Bernadete Parra Merino voltou a 
apresentar o pedido de cassação na sessão 
da última segunda-feira, dia 6 de agosto.

Em seu pronunciamento de 
defesa, o vereador Oswaldo Alvarez 
informou que a ação ingressada pelo 
Ministério Público até hoje não foi 
recebida pela Justiça. O Ministério Público 
Estadual (MPE), através da Promotoria de 
Justiça de Araputanga ingressou com a 
Ação Civil Pública contra o vereador 
Oswaldo Alvarez, no dia 2 de abril desse 
ano, por prática de improbidade 
administrativa.

Na ação, a promotora de justiça 
Mariana Batizoco Silva, nomeou engenhos 

fraudulentos cometidos por Oswaldo 
Alvarez, então presidente da Câmara 
M u n i c i p a l ,  c o m o  e x e r c í c i o  
irregular/incompatível da advocacia; 
falsidade ideológica e atuação desonesta, 
imoral e desleal à Câmara Municipal, 
agindo de forma a violar os princípios 
norteadores da Administração Pública.

O presidente da Câmara Oswaldo 
Alvarez de Campos Junior e mais três 
vereadores Diego Soares da Silva, Ilídio da 
Silva Neto e Jocelino Ferreira da Silva 
apresentaram denúncia ao Ministério 
Público, imputando ao prefeito de 
Araputanga a prática, em tese, do crime de 
falsidade documental, sendo que a 
impropriedades iniciaram dentro da 
própria Câmara Municipal.

Conforme depoimentos ao 
Ministério Público, o vereador Ilídio da 
Silva Neto teria assinado a denúncia contra 
o prefeito como forma de troca de favores, 
deixando evidenciado que não sabia do 
teor e inclusive manifestou o desejo de se 
retratar. O vereador Jocelino Ferreira da 

Silva apresentou depoimento com 
contradições, deixando claro que nada 
sabia em relação aos fatos da denúncia por 
ele assinada. O vereador Diego Soares da 
Silva, também afirmou que não sabia do 

Atenção Básica, de autoria de Rafaela 
Aparecida Almeida Barbosa e co-
autoria de Antônio Marcos Baptista 
Machados;Adeilson José da Rocha; 
Adalberto Cândido da Silva; Carlos 
Leandro de Oliveira Carvalho; Claudete 
Belmiro de Paula; Eliane dos Santos 
Magri; Jenair da Silva Prates; Maristela 
Justina dos Reis; Reginaldo da Silva 
Santos; Zelinda Peron e Heraldo Neri 

Onório.
A Secretária Municipal de 

Saúde, Marcela Colombo, manifestou a 
sua satisfação relacionando este prêmio 
ao esforço de toda equipe. “O prefeito 
Euclides Paixão, por estar em outro 
compromisso, mandou parabenizar toda 
equipe nesse trabalho. Isso só foi 
possível graças a uma equipe. Obrigada 
a todos!”, agradeceu Marcela Colombo.

que se tratava.
Por 5 votos a favor, os vereadores 

receberam a denúncia de cassação do 
mandato de vereador de Oswaldo Alvarez 
feita pelo Partido Solidariedade. O pedido 

foi encaminhado para a Comissão de 
Constituição e Justiça, onde será 
transformado em Decreto Legislativo para 
formação da Comissão de Investigação e 
Processante.

 Secretaria de Saúde do AMunicípio de Mirassol D'Oeste, 
em evento ocorrido entre os dias 

25 a 27 de julho, no XXXIV Congresso 
de Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS) e 6º Congresso Norte e 
Nordeste de Secretarias Municipais de 
Saúde, em Belém-PA, foi agraciado com 
uma medalha e certificado. O evento foi 
marcado pela comemoração dos 30 anos 
do CONASEMS, com a história da 
entidade, desde antes da criação do 
Sistema Único de Saúde e sua trajetória 
de enorme importância para a saúde 
pública do país.

Com o tema “AGROTÓXICO: 
ABORDAGEM EM FOCO NO 
M U N I C I P I O  D E  M I R A S S O L 
D'OESTE”, o evento, que aconteceu em 
ano eleitoral, contou com a presença de 
candidatos à Presidência da República, 
com o objetivo de promover o debate 
sobre as principais propostas dos 
gestores municipais do SUS.

Esse trabalho foi classificado 
como a melhor experiência na Temática 

TAXASPRAZO
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1.33%
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1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

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

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

SUSPEIÇÃO DE FRAUDES

Legislativo reinicia processo para 
cassar vereador em Araputanga

Em seu pronunciamento de defesa, o vereador Oswaldo Alvarez informou que a ação ingressada pelo Ministério Público até hoje não foi recebida pela Justiça

F.A c/ Redação

Vereador  Oswaldo Alvarez de Campos Jr. ameaçado de cassação  

 Foto: Arquivo

FOCO NO AGROTÓXICO

Saúde de Mirassol D'Oeste fica
entre as 40 melhores do Brasil
Assessoria

Equipe nota 10 da saúde de Mirassol D'Oeste, sempre em alta   

Foto: Assessoria
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

cusado de integrar a Ao r g a n i z a ç ã o  
criminosa, que ficou 

conhecida como o “grupo da 
vaquinha”, por arrecadar 
dinheiro junto a empresários 
p a r a  a s s a s s i n a r  u m  
adolescente, em Poconé, que 
vinha praticando uma série de 
roubos e furtos ao comércio da 
cidade.

O suspeito, Douglas 
Diego Borges, conhecido por 
“Xuxa”, foi preso por força de 
mandado de prisão, na tarde da 
última terça-feira (7), na 
cidade de Poconé. 

Ele é apontado por 

fornecer carro e moto aos 
pistoleiros que assassinaram 
uma mulher e um menor de 
idade, no dia 29 de maio deste 
ano.

O  s u s p e i t o  f o i  
identificado nas investigações 
do assassinato de Luzia 
Marisangela da Silva, 28, e 
Gilvan Gilberto Silva, 15. Na 
ocasião, quatro pessoas, entre 
elas um empresário, que 
encomendou o crime, foram 
presas. 

Desde então, Douglas 
estava foragido, por integrar a 
quadrilha que praticou o crime. 
Ele foi preso em via pública da 

cidade pelos investigadores da 
Polícia Civil e encaminhado a 
cadeia pública local.

As  v í t imas  fo ram 
s u r p r e e n d i d a s  q u a n d o  
acabavam de sair do Fórum do 
município. O adolescente que 
morreu e seu irmão, também 
menor de idade (J.E.S, 17, 
conhecido como Barbinha), 
prestavam depoimento no 
local sobre ocorrência anterior 
e m  q u e  a m b o s  f o r a m  
apreendidos com armas de 
fogo. Em razão de menoridade, 
a prima (chamada por eles de 
"tia") acompanhava os dois.

O  t r a b a l h o  d e  
investigação da Polícia Civil 
apontou que o objetivo dos 
c r i m i n o s o s  e r a  m a t a r  
“Barbinha”, mas o adolescente 
conseguiu escapar porque foi 
apreendido no final da oitiva 
no Fórum por equipe da 
Delegacia de Polícia de 
Poconé, colocado em viatura e 
encaminhado para ser ouvido 
na unidade. 

O irmão dele seguiu 
c o m  L u z i a  e m  u m a  
motocicleta e pela semelhança 
física teria sido confundido 
com “Barbinha”, e por isso 
assassinado.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

ESCALA MÊS AGOSTO / 2018 “MÉDICOS”

DIAS

MÊS

DIAS

SEM
MATUTINO das 7 às 13 hs VESPERTINO 13 - 19:00 hs NOTURNO 19 às 7:00 hs
Avaliador CONS 1 CONS 2 CONS 1 CONS 2 CONS 1 CONS 2

01/08/18 QUA ARYANE KATIA JOZIANE JOZIANE KATIA J.AUGUSTO THAYANE

02/08/18 QUI CECILIA KATIA JOZIANE ARYANE THAYANE JEFFERSON MICHELLE

03/08/18 SEX CECILIA PAULA THAYANE J.AUGUSTO PAULA ARYANE KAROLINE

04/08/18 SAB CECILIA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO PAULA MICHELLE CECILIA

05/08/18 DOM ******* KAROLINE PAULA JOZIANE KAROLINE ANNA PAULA GISELLY

06/08/18 SEG KATIA CECILIA JOZIANE GISELLY THAYANE J. AUGUSTO ANNA PAULA

07/08/18 TER KATIA CECILIA JOZIANE GISELLY ARYANE JEFFERSON ANNA PAULA

08/08/18 QUA KATIA CECILIA JOZIANE JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

09/08/18 QUI KATIA CECILIA JOZIANE THAYANE ARYANE JEFFERSON MICHELLE

10/08/18 SEX PAULA CECILIA THAYANE PAULA J.AUGUSTO KAROLINE ARYANE

11/08/18 SAB CECILIA PAULA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO SANDRA MICHELLE

12/08/18 DOM ******* PAULA GISELLY ARYANE KAROLINE CECILIA GISELLY

13/08/18 SEG JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE GISELLY ANNA PAULA MICHELLE

14/08/18 TER JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE GISELLY JEFFERSON ANNA PAULA

15/08/18 QUA JOZIANE KATIA CECILIA JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

16/08/18 QUI JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE THAYANE MICHELLE JEFFERSON

17/08/18 SEX PAULA THAYANE CECILIA J.AUGUSTO PAULA ARYANE KAROLINE

18/08/18 SAB CECILIA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO PAULA KAROLINE CECILIA

19/08/18 DOM ******* JEFFERSON PAULA KAROLINE JEFFERSON ANNA PAULA THAYANE

20/08/18 SEG CECILIA JOZIANE KATIA GISELLY THAYANE MICHELLE ANNA PAULA

21/08/18 TER CECILIA JOZIANE KATIA GISELLY ARYANE JEFFERSON ANNA PAULA

22/08/18 QUA CECILIA JOZIANE KATIA JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

23/08/18 QUI CECILIA JOZIANE KATIA THAYANE ARYANE JEFFERSON MICHELLE

24/08/18 SEX CECILIA PAULA THAYANE PAULA J.AUGUSTO KAROLINE ARYANE

25/08/18 SAB CECILIA PAULA J.AUGUSTO PAULA J.AUGUSTO MICHELLE CECILIA

26/08/18 DOM ******* KAROLINE JOZIANE SANDRA KAROLINE THAYANE ANNA PAULA

27/08/18 SEG JOZIANE KATIA CECILIA THAYANE GISELLY ANNA PAULA MICHELLE

28/08/18 TER JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE GISELLY JEFFERSON ANNA PAULA

29/08/18 QUA JOZIANE KATIA CECILIA JOZIANE KATIA J. AUGUSTO THAYANE

30/08/18 QUI JOZIANE KATIA CECILIA ARYANE THAYANE MICHELLE JEFFERSON

31/08/18 SEX PAULA THAYANE CECILIA J.AUGUSTO PAULA ARYANE KAROLINE

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME: 
1) CONS 1, atender:  Vermelho, Laranja e Amarelo
2)  CONS 2, Verde e Azul
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PAR A AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS SEGUIDAS ):
1) 11:30 às 12:10 2) 12:10 às 13:00
1) 21:30 às 22:00 2) 22:00 às 22:30
2)

Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre permaneça 
1 médico em atendimento. 

FAVOR NÃO ALTERAR A ESCALA SEM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO
Portal.cfm.org.br resolução 2147/2016-responsabilidade técnica

MEMBRO DE FACÇÃO

Preso cúmplice de assassinatos
sob encomenda de comerciantes

Suspeito é apontado por fornecer carro e moto aos pistoleiros que assassinaram uma mulher e um menor de idade, no dia 29 de maio deste ano em Poconé

Poconet c/ Redação

Douglas Diego Borges, vulgo Xuxa estava foragido da polícia   

Foto: PJC-MT
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é algo que ajudará a projetar o 
clube fora de Mato Grosso. A 
parceria se estenderá até ao futsal 
de base, que hoje está sob 
comando do ex-jogador Serginho 
M i n e i r o ” ,  d i s s e  Va l t e r ,  

destacando o trabalho feito pelo 
ex-jogador da Seleção Brasileira 
que há muitos anos reside em 
Mato Grosso. O diretor mixtense 
Arley Carlos estará com Valter 
Hudson na assinatura do acordo.

esta sexta-feira (10), três Njogos abrem o Becch 
Soccer da Cohab Nova. 

Praticado nas praias do Rio de 
Janeiro, o futebol de areia 
também têm seus adeptos em 
Mato Grosso. Aqui em Cáceres, 
cidade pantaneira banhada pelo 
Rio Paraguai, o esporte é 
praticado já algum tempo.

Considerado o maior 
torneio desta modalidade no 
Estado, o Campeonato Cacerense 
de Futebol de Areia chega neste 
ano na 10ª edição em grande 
estilo. Antes disputado apenas na 
categoria masculina, agora o 
torneio se estende ao futebol 
feminino com cinco equipes, de 
base com times sub-10 e sub-13 e 
o máster, torneio voltado para 
jogadores acima de 40 anos.

A competição foi aberta 
no último sábado (4), com a 
realização do torneio início, uma 
espéc ie  de  aper i t ivo  aos  
torcedores que lotam a Arena de 
Areia, localizada no bairro da 
COHAB nova.  O torneio 
masculino é considerado o 
principal, que atrai os melhores 
j o g a d o r e s  d e s t e  e s p o r t e ,  
praticado aqui em Cáceres.

Atletas profissionais de 
futebol de campo também se 
exibem por lá. São os casos da 
dupla de atacantes Kaíque e Lolo. 

O primeiro coleciona até o títulos 
de campeão mato-grossense com 
as cores da camisa do Cuiabá na 
temporada de 2015. Por sua vez, 
Lolo, além de defender o time da 
cidade na Segunda Divisão do 
Estadual, jogou pelo Mixto no 
Estadual da Primeira Divisão 
deste ano.

Confira a rodada desta 
Sexta-feira (10): As 19h, pelo 
feminino, jogam: Fênix x Rosas 
de Aço. Os jogos pelo masculino, 
são: As 20h00: Óptica Junior x 
Claro TV; As 21h: Massa Barro X 

Santa Cruz.
A equipe da Óptica Junior, 

ao vencer a Vila Irene pelo placar 
de 2 a 1, ficou com o titulo de 
campeã do torneio início. A 
equipe campeã desta 10ª  edição, 
irá levar o troféu Helio Aguiar, o 
grande homenageado deste ano. 
O Beach Soccer da COHAB 
nova, é realizado pela ACICE, e 
c o n t a  c o m  o  a p o i o  d o  
empresariado local, Imprensa e 
também da prefeitura de Cáceres, 
através das secretarias de Obras e 
esportes.

PARCERIA ALVINEGRA

Mixto formaliza convênio com
Corinthians para treinar base

No acordo preliminar o Mixto realizará trabalho de revelação de garotos nas faixas etárias de 10 e 17 anos, enviando exclusivamente para o Corinthians

Mixto-Net c/ Redação

Jogada de mestre deve impulsionar o Mixto em 2019   

BOLÃO NA AREIA

Três jogos abrem Becch Soccer
da COHAB Nova nesta 6ª feira

Assessoria

 presidente do Mixto, OValter Hudson, esteve em 
São Paulo para assinar 

convênio de parceria com o 
Corinthians. A oficialização do 
acordo, voltado somente para as 
divisões de base, será assinado no 
centro da capital paulista, onde 
haverá encontro dos dirigentes 
corintianos com os mixtenses.

A parceria é vista como 
uma 'luz no fundo' do poço ao 
futuro do Alvinegro da Vargas. 
Antes da oficialização da 
parceria, Valter chegou a se reunir 

por duas vezes com o presidente 
corintiano, deputado federal por 
São Paulo Andrés Sanches. Um 
primeiro encontro ocorreu em 
Brasília e o segundo em São 
Paulo.

N a s  t r a t a t i v a s  
preliminares, houve o acordo em 
que o Mixto realizará trabalho de 
revelação de garotos nas faixas 
etárias de 10 e 17 anos, enviando 
e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  o  
Corinthians. Para ajudar a 
melhorar  a  preparação  e  
monitoramento do trabalho, o 

Corinthians enviará profissionais 
responsáveis pelas bases do clube 
a acompanhar o que será feito em 
Cuiabá. A parceira, segundo 
presidente mixtense, estenderá 
também ao futsal. O ex-goleiro 
Yamada é um dos responsáveis 
pelo trabalho de base do Timão.

“O Mixto está prestes a 
fechar uma das melhores ou a 
melhor parceria-convênio de sua 
existência. O Corinthians está nos 
abrindo as portas do futebol 
nacional e até mundial, com este 
acordo. Estamos otimistas, já que 

O torneio masculino é considerado o principal do Beach-Soccer  

 Foto: Assessoria

 Foto: Arquivo
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Ilustrando nossa página hoje a princesinha Júlia 
Campana Michelis Leal que festeja 7 aninhos de vida e 
recebe o carinho especial dos papais Eder e Triana, dos 
titios(as), primos e amiguinhos (as) que juntos cantam 
o tradicional Parabéns. Minha querida sobrinha e 
afilhada rezo todos os dias pela sua vida e saúde! Peço 
ao Papai do Céu que ilumine toda trajetória que ainda 
tem a percorrer. Desejo que todos os seus mais lindos 
sonhos se realizem e que você tenha um caminho lindo 
pela frente pleno de alegrias e conquistas. Hoje a nossa 
High Society é pra você, com seus melhores momentos. 
Feliz Aniversário!!!

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
deslocamento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
voltando a movimentar 
com mais intensidade seus 
projetos profissionais e 

planos de negócios. Você estará mais 
determinado, mas deve ter paciência 
com um ritmo menos acelerado do que 
gostaria.

Esotérico

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
deslocamento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
m o v i m e n t a n d o  
intensamente seus projetos 
de médio prazo,  que 

envolvem viagens e contatos com pessoas 
e empresas estrangeiras. O momento pode 
colocar você de volta a um caminho 
espiritual deixado de lado.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
deslocamento retrógrado e 
re torna a  Capricórnio,  
movimentando intensamente 
acordos e  negociações 
relacionados à parcerias e 

sociedades financeiras. Você pode estar 
mais agressivo e assert ivo,  mais 
determinado em alcançar metas financeiras. 
Cuidado com investimentos de risco.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
deslocamento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
m o v i m e n t a n d o  
i n t e n s a m e n t e  s e u s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O período, que dura alguns dias, pode 
trazer de volta amigos e parcerias que 
ficaram no passado. Tome cuidado com a 
agressividade e mal entendidos.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
re torna a  Capr icórnio ,  
agitando intensamente sua 
rotina, especialmente a de 
trabalho. O momento pode 

envolver o retorno de um antigo projeto ou 
mesmo um convite para voltar a fazer parte 
de uma equipe ou empresa. Cuide da saúde, 
pois sua energia vital está mais baixa.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
voltando a diminuir sua 
energia vital. É um bom 
momento para começar a 

cuidar com mais carinho da saúde. O 
período pede cuidados com o corpo, as 
emoções, a mente e o espírito. Dedique-se 
à alguma prática que una mente e corpo.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
re torna a  Capr icórnio ,  
agitando intensamente sua 
v i d a  d o m é s t i c a  e  o s  
relacionamentos familiares. 

O período pode envolver a retomada de uma 
reforma em sua casa ou da negociação de 
compra ou venda de um imóvel de família. 
Cuidado com acidentes domésticos.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
agitando intensamente sua 
rotina. Os pensamentos 
podem ficar um pouco 

confusos e as decisões mais difíceis. O 
período pode envolver o retorno de um 
acordo ou negociação, envolvendo um 
contrato.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
retorna ao seu signo, 
agitando intensamente sua 
vida. Você deve manter o 

autocontrole, pois pode estar mais 
agressivo e sujeito a mal entendidos. O 
momento pode envolver a volta de uma 
paixão antiga ou mesmo de um projeto 
que não deu certo no passado.

Mar te  con t inua  s eu  
movimento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
agitando intensamente sua 
vida social e aproximando 

novos amigos e antigos, que não via há 
muito tempo. O momento pode 
envolver o retorno de um projeto em 
equipe, que vai exigir muito de você.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
agitando novamente sua 
vida social e aproximando 
pessoas interessantes. Uma 

paixão do passado pode voltar a mexer 
com seu coração. O período pode trazer de 
volta um filho que foi morar longe de 
você.

M a r t e  c o n t i n u a  s e u  
movimento retrógrado e 
retorna a Capricórnio, 
agitando intensamente sua 
vida material e financeira. 

Acordos e negociações podem sofrer 
atrasos, mas será apenas por alguns 
dias. O período pede controle e 
equilíbrio nos gastos e necessidade de 
organização de seu dinheiro.

By Rosane Michels
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Douglas Diego Borges, o “Xuxa”, foi preso na cidade de Poconé, 
apontado por fornecer carro e moto aos pistoleiros que assassinaram uma 
mulher e um menor de idade, no dia 29 de maio deste ano. Ele era acusado 
de integrar a facção “grupo da vaquinha”, que arrecadava dinheiro de 
empresários para assassinar um adolescente, que vinha praticando roubos 
e furtos ao comércio da cidade. Página 06

O Grupo Juba realiza na 
tarde de amanhã, (11), véspera de 
Dia dos Pais, o sorteio de uma 
moto Fan 125 CC. O prêmio faz 
parte da promoção “Meu Pai é um 
Rei”. Para participar os clientes 
das lojas Juba Supermercados e 
Atacado Pantanal ,  devem 
adquirir produtos água sanitária 
O Boa, desinfetantes Bom Ar e 
amaciantes Rei, todos da marca 
Rei. 

Página 03

Após o show de Wesley Safadão 
ontem, o público terá nesta sexta feira a 
cantora e compositora Paula Mattos, na 52ª 
Expo Cáceres, prosseguindo amanhã com a 
elétrica funkeira Anitta e encerrando a hexa 
festiva com a dupla Conrado e Aleksandro, 
abrindo a porteira de forma franqueada, para 
fechar com chave de ouro no domingo, a 
maior festa agropecuária da região

. Página 03

Um B.O foi registrado na Policia Civil de São José dos Quatro 
Marcos, pela família do portador de necessidades especiais Emanuel 
Henrique da Silva, acusando que ele teria morrido devido ao descaso do 
Hospital Regional de Cáceres esta semana. A remoção contatada não 
obteve retorno do setor de regulação e o paciente ao chegar ao HRC horas 
depois foi a óbito, gerando o registro policial. Página 03

Depois do sucesso de várias edições do Bulixo Cacerense, o SESC 
Ler Cáceres realiza nesta sexta feira, 10, mais uma apresentação do 
projeto, que é sucesso e tem como objetivo valorizar e fomentar o 
artesanato e culinária da : costelinha de porco com arroz, galinhada, Maria 
Isabel, cuscuz de feijão, bolo de pote, paçoca, pudim, sucos. Fundo 
musical,  Negra, Hip Hop, PHE, artesanatos, etc. Página 03

DUPLO HOMICÍDIO

Miliciano preso cúmplice
de mortes integrava facção

Bandido que recebia de comerciante e aliciava pistoleiros para matar ladrões, fornecendo armas e motos, foi preso anteontem e responderá por dois assassinatos

Bandido Douglas Xuxa mandava matar por encomenda   

Foto: PJC-MT

FAN PARA FÃS

Grupo Juba sorteia moto
para “Meu Pai é um Rei”

Sorteios e política de conquistam preferência dos clientes   

Foto: Assessoria

AFUNILANDO

Final de semana com 3 shows
especiais na 52ª Expo Cáceres

Show delirante de Wesley Safadão turbinou a Expo Cáceres  

 Foto: Divulgação

NEGLIGÊNCIA

Morte de paciente PNE acusa
funcional desregulada do HRC

Eventuais problemas não tiram referencia regional do HRC  

Foto: JCC

PARTIU GERAL

Hoje é dia de Bulixo no
SESC-Ler em Cáceres

No ambiente descolado do Bulixo, vale tudo pra ser feliz  

Foto: Divulgação
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