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ORDEM JUDICIAL

Risco iminente, caso a embarcação venha a naufragar, é de poluição hídrica por hidrocarbonetos, devido ao acúmulo de óleo no fundo de sua praça de máquinas

Pégasus deve voar da
orla do Rio Paraguai
Foto: Arquivo

O Ministério Público Federal em Mato Grosso obteve na Justiça
Federal a antecipação de tutela de ação civil pública para retirada de
embarcação Pégasus irregularmente atracada às margens do Rio Paraguai.
Relatório de inspeção naval realizado pela Agência Fluvial de Cáceres,
apontou graves irregularidades no barco, como, entre elas, falta de
geradores no sistema elétrico, fios, cabos e tomadas de corrente de
acessórios não protegidos por meio de eletrodutos, etc. Página 03

SAÚDE PÚBLICA

Decisão judicial anula
dissolução de conselho
Foto: Arquivo

Embarcação oferece risco navegação e meio ambiente

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Conselho destituído em setembro deve voltar a ativa

Previ-Cáceres comemora
20 anos com duplo evento

A Justiça Federal deferiu, a partir da ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público Federal em Mato Grosso, antecipação de tutela
para suspender, de imediato, os efeitos do Decreto Municipal nº 576, de
07/11/2017, e dos demais atos posteriores que destituíram o Conselho
Municipal de Saúde de Cáceres. Conforme a decisão, o poder executivo
municipal deverá restabelecer o pleno funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde. Página 03

Foto: JCC

Para comemorar os
20 anos de criação, a direção
executiva e conselhos da
PREVICÁCERES abriu a
partir de ontem, 28, dois
eventos, o primeiro, a 2ª
Semana de Gestão
Financeira de Regimes
Próprios de Previdência
Social do MT, realizada no
B u f f e t “ Vi v e r e ” c o m
previsão de presença de 60
pessoas de 15 municípios do
Estado. O outro acontece
amanhã, 30, a partir das
19h30 no Centro de Eventos
“Maria Sophia Leite,” na
SICMATUR. Página 03

Previ - Cáceres atende atualmente 1304 segurados ativos

GERAÇÃO KID'S

Grupo Juba é penta em
Responsabilidade Social
Página 04
MILHONÁRIAS

PF e PRF brecam carretas
com 930 quilos de cocaína

QUEBRA-PAU

Tentou atropelar briguentos
e teve camioneta depredada

Página 06
AÇÕES SOCIAIS

Foto: PM-MT

O motorista de uma S10 foi detido
pela Polícia Militar após tentar atropelar
um grupo de pessoas durante uma
confusão generalizada em Cáceres na
madrugada de domingo último, (26),
depois que três moleques começaram uma
briga no meio da rua, no bairro São
Lourenço. Ele só teria parado a S-10, após
bater contra uma cerca de madeira,
quando os briguentos munidos com
pedaços de pau e pedras, depredaram o
veículo. Página 03
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Mutirão alegre agita bairros
no fim de semana em Cáceres
Página 03

Pára-brisa lateral e retrovisor ficaram danificados
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Moralidade X Corrupção
Nunca é demais repetir o jargão que
esta semana o ministro do Supremo Tribunal
Federal, Luís Roberto Barroso repetiu: “um
País não pode viver só de discutir corrupção,
é preciso voltar a pensar em uma ampla
agenda nacional. E criticou os empresários
brasileiros, que segundo Barroso, quer
financiamento público, reserva de mercado
e desonerações, ou seja, um socialismo para
ricos.
Ele também negou que o STF esteja
em crise, mas admitiu que o país está em
crise e que o supremo foi arremetido a essa
crise para arbitrar decisões. Com a devida
vênia, Dr. Barroso, alguns lapsos gritantes
desta arbitragem tem permitido que
políticos sob o manto imoral da pseudo
legalidade, apitem o jogo ao bel prazer
decidindo pelo resultado negativo a real
democracia.
Num país onde o presidente faz
troca-troca de ministros, libera milhões de
emendas parlamentares em vésperas de
votação, a fim de barrar o prosseguimento
das duas denúncias apresentadas pela
Procuradoria Geral da República contra ele;
políticos aliados do governo articulam
várias ações que podem comprometer as
investigações de combate à corrupção,
deputados expedem alvarás de solturas na
câmara federal e em efeito cascata em
assembléias legislativas estaduais, para
liberar colegas presos, não se pode falar em
moralidade.
Bem lembrado pelo senador
Randolfe Rodrigues, que a ampla coalização
formada por partidos no Congresso
Nacional mostra duas coisas: primeiro que
aquela casa dita de leis, perdeu qualquer
pudor em tentar reverter os avanços de
combate à corrupção que já existia no país. E
em segundo lugar, que existe uma ofensiva
pró-crime e pró-impunidade no Congresso
Nacional e em outros poderes da República.
Voltando ao disposto constitucional
ao principio da moralidade, nos

LOUCURA, LOUCURA!
Luciano Huck confirmou na segunda-feira,27,
que não será candidato à Presidência da
República, em 2018. O apresentador da TV
Globo afastou as especulações sobre a sua
candidatura e ressaltou que está fora da corrida
presidencial. Ele destacou que seus pais, sua
mulher Angélica, seus filhos, seus familiares e
seus amigos próximos impediram que ele se
deixasse levar pelos sons dos chamados quase
irresistíveis. Na realidade, Huck, loucura,
loucura, loucura, era a bola 8 dos tucanos que
não encaçapou.
FERIADÕES 2018
Pra quem gosta de ficar parado, curtir feriadões,
2018 vai ser mosca no mel, vejam só: 1º de
janeiro (segunda-feira- ano novo); 13 de
fevereiro (terça-feira) de carnaval; 30 de março
(sexta-feira) Paixão de Cristo; 21 de abril
(sábado) Tiradentes; 1 de maio (terça-feira) Dia
do trabalhador; 31 de maio (quinta-feira)
Corpus Christi; 7 de setembro (sexta-feira); 12
de outubro (sexta-feira) Nossa Senhora
Aparecida; 2 de novembro (sexta-feira)
Finados; 15 de novembro (quinta-feira)
Proclamação da República; 20 de novembro
(terça-feira) Consciência Negra e 25 de
dezembro (terça-feira) Natal. Sem contar os
feriados municipais, claro.
TROCA DE LÂMPADAS
A ENERGISA em parceria com a Prefeitura de
Cáceres, através da Secretaria Municipal de
Ação Social está realizando a troca de lâmpadas
incandescente ou fluorescentes, pelas de led. A
troca está sendo realizada no prédio do CRAS II
na Av. Dormevil Farias n° 350. É necessário
levar a conta de energia recente, RG, CPF e
numero de NIS. A ENERGISA estará trocando
até quatro lâmpadas por unidade consumidora.
As novas lâmpadas são de LED e proporcionam
cerca de 80℅ de economia além de serem muito
mais duráveis. A troca iniciou-se ontem, (28) e
vai até o dia 01/12/2017. Serão somente 1.000
lâmpadas para o município de Cáceres.
MÃO ÚNICA
A partir da próxima segunda-feira, 4 de
dezembro a Avenida São Luiz terá mudança e
passara a ser mão única em alguns trechos e
quem trafegar de maneira irregular será
multado. A campanha de conscientização já está
sendo realizada pela a equipe de transito da
prefeitura alertando os motoristas e informando
a população sobre as mudanças ocorridas. A
mudança segue os sentidos: Ponte Marechal
Rondon até o Atacado Pantanal será mão única.
Do Atacado Pantanal até o final da Avenida São
Luiz segue mão dupla. Da esquina da
CANOPUS até a Ponte Marechal Rondon será
mão única.
DIREITO DO ESTADO
O Secretário estadual de Planejamento
Guilherme Muller afirma que caso a União não
realize o pagamento de R$ 400 milhões
referentes ao Auxílio Financeiro de Fomento às
Exportações até dezembro o governo do Estado
não conseguirá pagar a folha de salário dos
servidores. Ele não poupou críticas ao governo
federal em relação à demora em liberar o FEX,
uma obrigação da União. Corretíssima a
argumentação do secretário, pois os estados
precisam parar de mendigar um direito. Cadê os
deputados e senadores cordeirinhos do
temeroso?
GREVE A VISTA
Alegando atrasos salariais, os peritos criminais
de Mato Grosso paralisarão as atividades na
próxima segunda-feira (4), e por tempo
indeterminado a partir de 11 de dezembro, caso
o governo não cumpra prazo legal para
pagamento de salários dos servidores. As datas
foram firmadas em reunião da categoria
realizada na tarde da segunda-feira (27). Os
pagamentos realizados em novembro foram
escalonados pelo Executivo. No caso dos
peritos, que tem salários acima de R$ 5 mil os
depósitos foram feitos nas contas daqueles que
recebem até R$ 14,1 mil brutos no dia 14 de
novembro, e aos que recebem acima disso, na
terça-feira (21).

respaldamos no Art. 37 daquela que se diz, a
Carta Magna da nação, a CF, que preconiza
neste artigo, que a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade,
MORALIDADE, publicidade e eficiência.
O que se testemunha no dia a dia do
país a deriva é a violação ao item moralidade
deste artigo, sob. a inércia dos tribunais.
Longe de defendermos uma caça as bruxas
pelo judiciário; prisões sem o transito em
julgado, exauridos os recursos
constitucionais vigentes; do atropelo às leis,
que lesa mais um principio, o da legalidade
inserido no art. 37 da CF; da ignorância à
presunção da inocência; Não é assim, que se
combate a corrupção, como
hermeneuticamente pensam alguns
burocratas do Direito, que juntar 10

propostas de lei contra corrupção e milhões
de assinaturas, seja uma saída inteligente
para eliminar essa mazela da política
brasileira.
A maioria que assinou aquelas
folhas nem sabe exceto o divulgado
tendenciosamente pela dita grande
imprensa, como se combate a corrupção. Só
pra finalizar, veja bem, a corrupção
brasileira é uma questão econômica, e
enquanto o Estado tiver serviços/produtos
para barganhar, sempre haverá corrupção.
Este maldito vírus da mosca azul nos baixo e
alto clero de Brasília e similares estaduais,
só pode ser digamos, atenuado, com a
diminuição do poder do Estado, do foro
privilegiado in-totum e a extinção do fundo
partidário.
Qualquer outra medida que não
passe por esses processos é pura falácia,
ignorância ou má-fé.

É bom ser Mato Grosso!
O leitor pode até me chamar de
geógrafa chata e realmente, eu posso até
estar meio desatualizada, pois não exerço a
profissão, nem a de turismo, (meus dois
cursos universitários), mas hoje vou falar
sobre a geografia básica do nosso Mato
Grosso, e que por mais de uma vez, foi
confundida pela plin-plin global, como
Mato Grosso do Sul. O mote me veio a tona,
devido um turista me perguntar se Cáceres
ficava longe da capital Campo Grande.
Capital de qual estado? Da nossa
pujante unidade da federação é que não é,
aliás, nunca foi, já que desde a fundação,
antes e depois da divisão, Mato Grosso
tinha, como tem, independente da divisão
consoante, lei do ditador Geisel no dia 11 de
outubro de 1977, Cuiabá como sua e nossa
capital.
Pouco importa se a global citou no
Globo Repórter/Pantanal de 22 de setembro
último que Poconé ficava em MS, se na
abertura do Jornal Nacional, William
Bonner, disse que o governador do Mato
Grosso do Sul, Silval Barbosa, pagou fiança
para não ser preso.
O que importa, é que depois de 40
anos da divisão, continuamos, ainda mais

que antes, dividindo calor humano com
forasteiros, somando esforços em prol de
nosso Mato Grosso e subtraindo problemas
no dia a dia com a força de nosso trabalho.
Na realidade, a causa divisionista sempre foi
de uma minoria, isto é, da oligarquia agrária
sulista em disputa pelo poder estadual
contra os grupos dominantes do norte.
Como disse a ilustre doutora em
história da Universidade Federal de São
Carlos (SP) Marisa Bittar, ao longo de quase
um século, o divisionismo não teve grande
visibilidade e nem chegou a ser consenso
entre a própria classe latifundiária sulista e
um dos seus grandes momentos foi 1932,
quando Campo Grande apoiou a revolução
paulista enquanto Cuiabá permaneceu
legalista.
No decorrer desse curto levante, um
governo paralelo chegou a ser constituído
pelos revolucionários sulistas cuja intenção
era tornar Campo Grande a capital de todos
os mato-grossenses, caso São Paulo
vencesse. Mas o destino foi outro e em 1934,
foi criada a Liga Sul-Mato-Grossense, que
arregimentou um abaixo-assinado no sul do
Estado para enviar aos constituintes, no Rio
de Janeiro.
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Este documento, que se encontra no
Arquivo Público Estadual, em Cuiabá,
arrola motivos justificando a região sul
como a mais produtiva do Estado e, ao
mesmo tempo, isolada e esquecida pelo
poder clientelista de Cuiabá.
Nas décadas seguintes o
divisionismo praticamente se calou. Mas eis
que, justamente quando se dava a causa por
perdida, ela acabou articulada aos interesses
geopolíticos da ditadura militar que, então,
de cima para baixo, sem consulta às duas
populações interessadas do norte e do sul,
dividiu Mato Grosso.
Nem vamos aqui entrar em detalhes
sobre a pretensa política do Zeca do PT em
1998 propondo a mudança do nome de Mato
Grosso, que o Estado não tinha nome nem
identidade, e que deveria se chamar Estado
do Pantanal, patrocinando campanhas
publicitárias, que felizmente morreram na
praia.
É muito bom ser Cacerense, Bem
Mato Grosso e fazer parte desta família
maravilhosa, não é mesmo?
***___Rosane Michelis – Jornalista bacharelado em Geografia e Pós em
Turismo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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RISCO & POLUIÇÃO

Relatório aponta irregularidades no sistema elétrico de bordo sem geradores
e os fios, cabos e tomadas de corrente, desprovidos da proteção de eletrodutos

Justiça Federal manda retirar
o Pégasus da orla do Paraguai
MPF/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Ministério Público
Federal em Mato Grosso
obteve na Justiça Federal
a antecipação de tutela de ação
civil pública para retirada de
embarcação Pégasus
irregularmente atracada às
margens do Rio Paraguai.
Segundo a ação, o barco de
Epaminondas Antônio da Silva
além de oferecer risco à
segurança da navegação é um
potencial elemento de poluição
das águas devido à falta de
manutenção e equipamentos de
segurança necessários.
De acordo com o relatório
de inspeção naval realizado pela
Agência Fluvial de Cáceres,
graves irregularidades foram
constatadas, entre elas, o sistema
elétrico de bordo encontra-se
inoperante devido à falta de
geradores; fios, cabos e tomadas
de corrente de acessórios não
estão protegidos por meio de

48200666331 é um risco à
segurança da navegação e ao
meio ambiente.
“O local onde a mesma se
encontra atracada é perpendicular
ao canal de navegação, e se vier a
naufragar poderá fechar ou
obstruir parcialmente o canal,
interrompendo o fluxo de
embarcação que operam naquele
local”, explica a Agência Fluvial
no relatório.
“Outro risco iminente,
caso a embarcação venha a
naufragar, é de poluição hídrica

TEMPO FECHADO

Motorista de S10 tenta atropelar
pessoas e tem veículo depredado

Segundo MPF Barco Pégasus polui e oferece riscos

eletrodutos e não estão instalados
de forma que drenem acúmulo de
água.
Além disso, na praça de
máquinas, onde há risco de
explosão por acúmulo de gases,

os interruptores, tomadas de
corrente, luminárias e demais
equipamentos elétricos não são à
prova de explosão.
O relatório conclui que a
embarcação de inscrição nº

R.M c/ Redação

O

motorista de uma
caminhonete S10 foi
detido pela Polícia
Militar (PM) após tentar atropelar
um grupo de pessoas durante uma
confusão generalizada, no
município de Cáceres.
A situação foi registrada
na madrugada de domingo
último, (26), depois que três
adolescentes começaram uma
briga no meio da rua, no bairro
São Lourenço.
Diante da situação, o
suspeito desceu do veículo com
outros dois homens e entrou na
confusão, que envolveu, além dos
menores, moradores da região e
pessoas que tentavam separá-los.
Em seguida, ele voltou para a
caminhonete, acelerando em
direção aos demais envolvidos.
À P o l í c i a M i l i t a r,

MUTIRÃO & ALEGRIA

Prefeitura e parceiros levam
ações sociais para a periferia
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Cáceres
participou de duas ações
no último sábado (25),
um mutirão de serviços na escola
Santos Dumont e o Alegria em
seu Bairro.
O mutirão foi uma
parceria através das secretarias de
Saúde, Ação social e Águas do
Pantanal, com a Fapan, faculdade
do pantanal, com o apoio do
vereador Claudio Henrique,
oferecendo diversos serviços à
população.
A secretaria de saúde
ofereceu consultas com médico
clínico geral, cadastro e
atualização do cartão SUS e em
conjunto com a Ação Social fez a
pesagem das crianças
beneficiadas pelo Bolsa Família.

por hidrocarbonetos, devido ao
acúmulo de óleo no fundo de sua
praça de máquinas, que,
conseqüentemente, ocasionará
transtornos e prejuízos não só
materiais, bem como social e
ambiental”, conclui o relatório.
Dessa forma, a Justiça
Federal deferiu a antecipação da
tutela para determinar que o
requerido remova a embarcação
do local e promova sua adequada
manutenção, sendo proibido o
descarte de quaisquer resíduos no
Rio Paraguai.

Foram 30 atendimentos médicos
realizados e atualizados cerca de
100 cadastros do cartão SUS.
A Secretaria de Ação
social também esteve presente
com os atendimentos realizados
pelo CRAS, além de passar
orientações para os participantes
acerca de serviços ofertados pela
secretaria e a autarquia Águas do
Pantanal fez o cadastro de
diversas famílias beneficiárias do
bolsa família na Tarifa Social.
Por seu lado, a Fapan
esteve presente com os cursos de
Odontologia, Farmácia e
Nutrição, que fizeram
atendimentos a população no
local.
Outros serviços também
foram oferecidos como corte de
Foto: Ascom/SMS

cabelo e atividades lúdicas para
as crianças do bairro.
Já o evento Alegria em
seu Bairro, além de atividades
lúdicas e de lazer ofertadas a
população, a Secretaria de Saúde
também esteve presente com um
médico clínico geral atendendo a
população e procedendo cadastro
do cartão SUS e atualização do
cartão bolsa família. No total
foram realizados 68
atendimentos pelo médico e 65
cadastros de cartão SUS.
O Secretário Roger
Alessandro esteve nos dois
eventos e elogiou a postura dos
servidores da saúde, “O serviço
que nós oferecemos nesses
eventos é muito importante, pois
nos aproxima da população.
Quero deixar meus
parabéns para os servidores que
atenderam a população com
eficiência e respeito".

testemunhas relataram que o
acusado só parou após ter batido
contra uma cerca de madeira.
Aproveitando a colisão,
os envolvidos, munidos com
pedaços de pau e pedras,
depredaram o automóvel. De
acordo com o site Ripa Nos
Malandros, o motorista,
assustado, fugiu do local e se
escondeu em uma residência na
vizinhança, até a chegada da
Polícia. Ele foi encontrado com
diversos ferimentos pelo corpo.
Além dele, pelo menos
seis pessoas foram encaminhadas
para a Central de Flagrantes do
Município para a tomada de
providências cabíveis.
O motivo para a confusão
generalizada não foi informado e
a caminhonete foi rebocada até o
pátio da delegacia.
Foto: PM-MT

Camioneta do abusado foi atacada pelas vitimas

Foram 30 atendimentos médicos realizados no mutirão
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JUBILEU DE PORCELANA

Evento visa valorizar e respeitar história do Instituto, e fortalecer integração, ofertando aperfeiçoamento pessoal e proﬁssional, em clima de companheirismo

Duplo eventos marca os
20 anos da PreviCáceres
P
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

ara comemorar os 20 anos
de criação, a direção
executiva e conselhos da
PREVICÁCERES abriu a partir
de ontem, 28, dois eventos, o
primeiro, a 2ª Semana de Gestão
Financeira de Regimes Próprios
de Previdência Social do MT,
realizada no Buffet “Vivere”, na
Av e n i d a Ta l h a m a r e s , c o m
previsão de presença de 60
pessoas representando 15
municípios do Estado.
O outro acontece amanhã,
30, a partir das 19h30 no Centro
de Eventos “Maria Sophia Leite,”
na SICMATUR. Segundo a
diretora executiva, Luana
Piovesan, o evento tem o objetivo
de valorizar e respeitar a história
do Instituto, construída pelos
próprios segurados, além de
fortalecer a integração e ofertar o
aperfeiçoamento pessoal e
profissional, em um ambiente de
companheirismo e otimismo.
'Para isso, os convidados
para a palestra nacional

financeiros que garanta a
previdência social dos servidores
públicos do Município de
Cáceres e seus dependentes.
A t u a l m e n t e a
PREVICÁCERES realiza gestão

SAÚDE/CÁCERES

Justiça suspende decreto
que destituiu o conselho
Assessoria

A

Justiça Federal deferiu, a
partir da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério
Público Federal em Mato Grosso,
antecipação de tutela para
suspender, de imediato, os efeitos do
Decreto Municipal nº 576, de
07/11/2017, e dos demais atos
posteriores que destituíram o
Conselho Municipal de Saúde de
Cáceres.
Além de dispensar
indevidamente os membros do
Conselho Municipal de Saúde, o
prefeito municipal não disciplinou
acerca de que órgão exercerá as
funções permanentes do conselho no
período que transcorrerá até a
nomeação dos novos eleitos.
Na ação civil pública, o
MPF argumentou sobre a gravidade
da destituição de um órgão
fiscalizador da atividade
administrativa e deliberativo de
inúmeras matérias afetas ao serviço
público de saúde.
“A urgência na concessão da

Sede da Previ Cáceres, instituída em novembro de 1997

“Construindo Tropas de Elite”,
com o ex-capitão do BOPE-RJ e
sociólogo Rodrigo Pimentel,
idealizador e roteirista do filme
“Tropa de Elite”, explicou.
No dia 1º de dezembro,
próxima sexta feira, com o intuito
de estimular a qualidade de vida
dos segurados, será ofertado

momentos de lazer, cultura e
oficinas profissionalizantes, tão
somente, aos aposentados e
pensionistas. A ação será no
Sesiclube das 8h30 a 16h00.
O Previ - Cáceres foi instituído
pela Lei Complementar n°. 026
de 27 de novembro de 1997, com
a finalidade de gerir recursos

EDUCAÇÃO & ESPORTES

Pelo 5º ano seguido Juba recebe
prêmio Responsabilidade Social
Assessoria

P

elo quinto ano consecutivo, a
R e d e
J u b a
d e
Supermercados, instalada há
41 anos na região sudoeste de Mato
Grosso, recebeu do Instituto da
Criança – IDC, o Selo de Empresa
Socialmente Responsável.
Acreditando na educação
através do esporte e nos benefícios
que a atividade física causa na vida
de crianças e adolescentes, o Grupo
Juba, há seis anos aderiu o projeto
Vôlei Kids, idealizado e coordenado
pelo IDC, com sede em Cuiabá.
O IDC nasceu para
regulamentar as ações dos
programas sociais Vôlei kids,
Futebol Kids e Dó Ré Mi Kids. O
Instituto tem como objetivo de
atender crianças da rede pública de
ensino na faixa etária dos 7 aos 16

previdenciária de 1304 segurados
ativos, 235 aposentados e 58
pensionistas, com patrimônio sob
gestão de mais de 70 milhões de
reais.

anos.
No último final de semana, o
Grupo Juba, recebeu no Espaço
Solaris, na capital do estado, pelo
quinto ano consecutivo o prêmio.
Para o Diretor Financeiro do Juba,
Marcelo Ribeiro, o reconhecimento
e a outorga, evidenciam, cada vez
mais, a vocação de responsabilidade
social das suas empresas.
Em um evento bastante
concorrido, que contou com a
presença de diversas autoridades, o
Juba foi representado pelo gerente
geral Luizinho Vitorazzi e pelos
colaboradores Aguinaldo do Carmo
e Sergio Jesus dos Santos .
Para Vitorazzi, a comenda, é
um reconhecimento da dedicação e
empenho da diretoria para atender
centenas de crianças em Cáceres.
Foto: Esdras Crepaldi

Entrega do premio ao Grupo Juba foi Espaço Solaris

“Desde que aderimos ao projeto já
atendemos aproximadamente 450
crianças e adolescentes, é um
número significativo”, salientou.
Ao receber a premiação em
nome das empresas Juba, Aguinaldo
do Carmo, explicou que o projeto
esportivo é inclusivo e serve para
agregar valores na formação integral
de crianças e jovens.
“O objetivo maior do
projeto não é formar atletas e sim
seres humanos com noções de
higiene, saúde e uma melhor
educação”, ressaltou Aguinaldo.
Para o Diretor Mirko
Ribeiro, no Projeto Volei Kids, o
esporte é utilizado também como
ferramenta de ensino, onde o
programa visa a formação do
cidadão, dando ênfase nas noções de
responsabilidade, compromisso,
disciplina, respeito, educação,
convivência, integração,
socialização e higiene. Com mais
esta ação social o Grupo Juba,
contribui na formação de cidadãos e
ajuda inseri-los na sociedade
cacerense através do esporte.
O Instituto da Criança, em
sua 8ª edição, reconheceu a
importância dos parceiros através do
Selo Socialmente Responsável, e
mais uma vez Cáceres, através do
Juba, foi premiada pela quinta vez.
Para Selma Lopes, do Instituto da
Criança a homenagem ao Juba
fortalece os vínculos dos parceiros.
“O Juba fez por merecer por
suas atitudes concretas e conscientes
que ajudam a promover o bem estar
de crianças e adolescentes.
Parabéns!”, reconheceu Selma.

Cáceres-MT, quarta-feira 29 de novembro de 2017

antecipação de tutela é
imprescindível, pois tal situação
causa profundo prejuízo ao
desenvolvimento do serviço público
e à aplicação de recursos destinados
à saúde”, explica o MPF.
A Justiça Federal em sua
decisão ressaltou que “os Conselhos
de Saúde devem ser preservados da
interferência excessiva do Poder
Executivo local, posto que este,
como gestor dos recursos do fundo, é
exatamente o alvo de controle que
incumbe ao Conselho de Saúde.
Assim, as ações e serviços
de saúde impõem a obediência ao
princípio da democracia
participativa comunitária para a
perfeita integração do Sistema
Único de Saúde”.
Dessa forma, o Poder
Executivo Municipal deverá
suspender imediatamente os efeitos
do Decreto 576/2017,
restabelecendo-se desde então o
pleno funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde.
Foto: Arquivo

Conselho deve ser restabelecido até nomeação dos novos eleitos
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DINHEIRO PÚBLICO

Os representantes do povo mato-grossense no senado gastaram R$ 228.200 com divulgação de atividade parlamentar, mas na mídia de Cáceres, o gasto foi zero

Senadores de MT torraram
quase R$ 1 mi em 10 meses
Fotos: Arquivo

Valor é apenas parte da cota de Medeiros, Cidinho e Fagundes

O

s três senadores de Mato
Grosso gastaram juntos
R$ 971,4 mil da cota
parlamentar entre os meses de
janeiro a outubro deste ano. As
maiores despesas foram com
aluguel de escritório político,
divulgação de atividade
parlamentar e passagens aéreas,
que somadas alcançam o valor de
R$ 643,1 mil.

O senador José Medeiros
(Podemos) foi o que mais utilizou
a cota parlamentar, com despesas
na ordem de R$ 384,1 mil. Os
principais gastos dele foram com
divulgação de atividade
parlamentar (R$ 104,8 mil),
passagens aéreas (R$ 88 mil),
locomoção e hospedagem (R$ 87
mil), contratação de serviços de
apoio parlamentar (R$ 74,8 mil) e

aluguel de escritório político (R$
26,3 mil).
Em segundo lugar ficou o
senador Wellington Fagundes
(PR), com gastos que somam R$
301 mil. As maiores despesas do
senador republicano foram com
aluguel de escritório (R$ 94,5
mil), locomoção e hospedagem
(R$ 88,5 mil), passagens aéreas
(R$ 66,6 mil) e material de
consumo (R$ 20,1 mil). O gasto
com divulgação da atividade
parlamentar foi o mais baixo, no
montante de R$ 13,8 mil.
Já Cidinho Santos (PR),
alcançou despesas no total de R$
286,2 mil. O gasto mais elevado
do parlamentar, assim como de
Medeiros, foi com divulgação da
atividade parlamentar. Cidinho
desembolsou R$ 109,6 mil em
dez meses do ano. A segunda
maior despesa foi com aluguel de
escritório, com valor total de R$
92,1 mil.
Em passagens aéreas, o

senador republicano, que é
suplente do ministro da
Agricultura Blairo Maggi (PP),
gastou R$ 47,4 mil, e com
contratação de serviços de apoio
parlamentar, R$ 26,7 mil. Além
das passagens aéreas, os
senadores acumularam despesas
na ordem de R$ 50,4 mil, somente
com viagens oficiais, que são
aquelas realizadas em nome do
Senado.
As passagens podem ser
emitidas pelo Senado Federal ou
compradas pelo próprio
parlamentar para posterior
ressarcimento. No caso das
diárias, pode haver devolução do
valor correspondente em caso de

cancelamento da viagem ou em
razão da necessidade de um
retorno antecipado.
Com viagens oficiais,
Cidinho gastou R$ 6,9 mil. Já
Medeiros e Fagundes,
desembolsaram os valores de R$
21,9 e R$ 21,6, respectivamente,
a serviço do Senado.
Pela soma da divulgação
das atividades parlamentares dos
três senadores, apenas este ano,
chegamos a soma de R$
228.200,00 que a mídia de
Cáceres não viu sequer um
centavo, numa clara
demonstração de descaso à
imprensa da 5ª maior cidade do
estado.

FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

Prefeitura oferece assistência
técnica à agricultura familiar
Assessoria

Foto: Divulgação

DIAGNÓSTICO

Furtos e descaso desestruturam
Hospital Santa Casa de Pontes
F.R.OL c/ Redação

S

em atendimento em todas
as áreas a mais de 15 dias o
Hospital Santa Casa de
Pontes e Lacerda, está
enfrentando outros problemas.
Na semana passada, ladrões
invadiram a unidade hospitalar e
levaram 9 televisores, 2
ventiladores e vários quilos de
carne. Três dos televisores foram
encontrados em pontos de
usuários de drogas, e as buscas
continuam para recuperar por
completo o prejuízo que chega a
quase 10 mil reais.Como se não
bastassem os problemas, agora

outro assombra os corredores do
hospital. O efetivo de 30%, que
está trabalhando no atendimento
de urgência e emergência está
sem alimentações básicas, que é
dever do hospital como; café da
manhã, almoço, café da tarde e
janta. Aquele que não quer
“passar fome” estão tendo que
levar de casa para dividir com os
outros colaboradores.
Na última segunda-feira
(27) a diretoria do hospital se
reuniu com os médicos e
colaboradores para passar uma
proposta que foi discutida em
Foto: Assessoria

Situação insustentável preocupa vereadores de Lacerda

uma reunião ocorrida na semana
passada com o diretor do
Escritório Regional, Romes
Amurim e os Secretários de
Saúde que compõem o Consórcio
Regional do vale do Guaporé. Os
meses de agosto e setembro serão
pagos junto com o repasse do
governo que foi enviado para o
pagamento do mês de julho.
Na tarde da segunda feira,
27, os vereadores Maxsuel
Guimarães, Juninho e Rogério
Lero-Lero estiveram no hospital
Vale do Guaporé, e verificaram in
loco a denúncia chegada até a
câmara municipal da falta de
alimentos no hospital.
Maxsuel convidou os
colegas para fazer uma visita na
unidade já que a poucos dias o
hospital recebeu através de
doação várias toneladas de
alimentos que foram arrecadados
por colaboradores de uma
empresa de eletrodomésticos da
cidade.
Entretanto, segundo dito
ao chegarem à unidade hospitalar
foi constatado que a dispensa do
hospital estava vazia e os
colaboradores do hospital estão
trazendo até o café de suas
residências. “Pelos números
apresentados a imprensa os
alimentos arrecadados daria
aproximadamente para manter a
unidade por pelo menos 6
meses”, pontuou.

Produção de melão no assentamento Santa Cecília

A

pedido do prefeito
Martins Dias de Oliveira,
a Secretaria Municipal de
Agricultura de Porto Esperidião
está dando todo o suporte técnico
necessário e acompanhando de
perto, todos os produtores da
agricultura familiar, para que
possam produzir em grande
escala e atender a demanda de
entrega nos supermercados.
Exemplo disso está a
produção de melão, maracujá e
banana maçã, de Flávio Tochi,
morador e proprietário de um
sitio, no assentamento Santa
Cecília, na comunidade de Vila
Cardoso, distrito de Porto
Esperidião.
Satisfeito com o
andamento dos trabalhos, o
prefeito Martins promete apoio e

muito mais trabalho em favor do
homem do campo, nos próximos
anos.
“A nossa intenção é
continuar trabalhando para que os
produtores rurais, dos
assentamentos, sítios e chácaras
recebam orientação de quem
entende, e possam aumentar suas
produções”, disse o gestor
municipal.
O acompanhamento
técnico é feito em parceria com a
REDE COOP (Cooperativa
Agrícola Mista) de Cuiabá, que
tem dado todo o apoio necessário
p a r a e x p a n s ã o d a
comercialização dos produtos,
que são entregues nos
supermercados de Porto
Esperidião e de várias cidades do
estado.
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CARGA PESADA

PF e PRF precisaram de apoio dos bombeiros para desmontar os compartimentos onde estavam escondidos entre o milho, os pacotes contendo a pasta base de coca

Carretas de milho transportavam
62 arrobas de cocaína na BR 364
A

PRF c/ Redação

polícia Federal, com
apoio da Polícia
Rodoviária Federal
(PRF) e Corpo de Bombeiros
Militar, desencadeou ação de
combate ao narcotráfico na
última segunda-feira (27),

resultando na apreensão de cerca
de 930 kg de cocaína e pasta-base.
O flagrante ocorreu na
BR-364, na saída de Cuiabá para
Rondonópolis, com a prisão de
dois traficantes, que foram
ouvidos na sede da Polícia
Foto: PRF/MT

Os 930 quilos de cocaína estavam em meio a carga de milho

Federal na capital.
Os policiais chegaram até
os dois mulões pesados, a partir
de estratégias de investigação de
análise de perfis suspeitos.
Após acompanhamento,
os investigados foram abordados
no momento em que dirigiam
duas carretas carregadas de
milho.
Atendendo ao pedido de
parada no Posto da PRF (próximo
ao Posto Fiscal Flávio Gomes), os
veículos foram minuciosamente
revistados, sendo a droga
encontrada em meio à carga de
grãos, precisando do apoio dos
bombeiros para desmontar os
compartimentos onde estavam
escondidos os entorpecentes.
Presos em flagrante, os
homens responderão pelo crime
de tráfico interestadual de drogas
e associação para o tráfico. Após
serem ouvidos, foram
encaminhados para o sistema
prisional, ficando à disposição da
Justiça.
Como em casos
semelhantes com a participação
da PF, os nomes dos presos não
foram fornecidos a imprensa.

APOIO RURAL

Quatro Marcos contemplado
com equipamentos agrícolas

Assessoria
Foto: Assessoria

Prefeito Floreano e vice Cida na entrega dos equipamentos

O

município de São José dos
Quatro Marcos recebeu do
Governo de Mato Grosso,
por meio da Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários, novos equipamentos
para fortalecer a agricultura familiar.
A entrega foi feita ao
prefeito Ronaldo Floreano
dos
Santos, durante evento na Central de
Comercialização José Carlos
Guimarães, em Várzea Grande e
beneficia, além de São José dos
Quatro Marcos, Cáceres e Lambari
D'Oeste e outros 33 municípios do
Estado. “São equipamentos que vão
atender milhares de pequenos
produtores rurais, que carecem do
apoio do Estado quando o assunto é
tecnologia no campo. A entrega de
equipamentos é importante para a
lucratividade do agricultor familiar e
o Estado tem investido para apoiar o

pequeno com infraestrutura,
tecnologia, além de programas
técnicos. Os municípios que não
foram contemplados nessa entrega
serão nas próximas”, comentou o
secretário de Estado de Agricultura
Familiar e Assuntos Fundiários,
Suelme Fernandes.
Foram entregues mais de
140 novos itens e equipamentos para
Secretarias de Agricultura
municipais e associações produtivas
de pequenos produtores, como 32
tratores, dezenas de carretas
agrícolas, plantadeiras, distribuidor
de calcário, 3 caminhões-tanque
isotérmicos, 3 carros, 3 motos, entre
outros.
Os investimentos totalizam
aproximadamente R$ 4 milhões, que
possuem contrapartida do Governo
Estadual e de emenda da Bancada da
Câmara Federal e Ministérios.
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FEMININO/MASCULINO

Entre as mulheres, equipe do Marajá foi a campeã e levou o prêmio de R$2.500,00 reais; peladona dos homens, reúne oito equipes atrás do titulo e da premiação

Quarentinha e Taça Cidade
agitam a várzea de Cáceres
C

C.N c/ Redação

Foto: Ronivon Barros

om a coordenação do
Peladão do Santo Antônio
encerrou-se na tarde do
último sábado (25), o
Campeonato Quarentinha e o
Campeonato de Futebol
Feminino.
Na final feminina, as
equipes do UPA e da anfitriã
Santo Antônio, entraram em
campo em busca da premiação de
R$ 1.500 reais, com um gol de
vantagem na partida a equipe do
UPA venceu a final.
As duas equipes
masculinas repletas de bons
atletas duelaram na final da
quarentinha, permanecendo no

zero a zero a partida até o final do
apito.
A final então foi decidida
nas penalidades, e a equipe do
Marajá foi a campeã em cima do
Hospital São Luiz, e levou o
prêmio de R$2.500,00 reais.
A competição que
recebeu a presença de diversas
autoridades, contou com o apoio
da Secretaria de Esportes Cultura
e Lazer de Cáceres.
Outro evento0 amador de
Cáceres e que promete agitar a
várzea da periferia, é a segundafase da Taça Cidade de Cáceres,
cuja competição é uma realização
da Secretaria Municipal de

Esportes, sob a coordenação do
Secretário, Marcos Antonio do
Nascimento.
O inicio programado para
esta semana, depende apenas de
definição o horário, programado
para ontem, 27, durante uma
reunião, com os dirigentes das
equipes classificadas.
A equipe campeã, estará
levando o Troféu, "Jony Garcia
Fontes", o maior goleiro da
história do futebol cacerense, e
que faleceu neste ano. As equipe
classificadas, foram:
Grupo A - Juventude de
Clarinópolis; Maracanãzinho;
Brava F.C e Santa Cruz. Grupo B

CANELA SECA

Contagem regressiva para
3ª edição da corrida Acice
Assessoria c/ Redação

A

3ª edição da Corrida de 8
km de Rua da Associação
Cacerense de Inclusão a
Cultura e ao Esporte, entra na
contagem regressiva, para a sua
realização no próximo domingo
(3/12), no bairro da COHAB
Nova.
S e g u n d o
o s
o rg a n i z a d o r e s , n o ú l t i m o
levantamento, aproximadamente
200 inscrições já tinham sido
feitas. "Acreditamos que este
ano, iremos chegar a casa de 300

participantes. Recebemos várias
inscrições de atletas de outros
municípios.
Tudo indica que teremos
uma disputa acirrada pelas
primeiras posições, tanto no
masculino, com o também no
feminino" disse Odir de Souza,
coordenador geral da prova.
Paralelamente a prova
principal, a coordenação inseriu
este ano,a 1ª Corrida Mirim, e
também a 1ª Caminhada para
pessoas da terceira idade.
Foto: Divulgação

Previsão dos organizadores é chegar aos 300 participantes

A entrega dos números e
das camisetas, irá acontecer
minutos antes da largada, à partir
das 7h00..
As inscrições ainda estão
abertas, e podem ser feitas na
Rádio Difusora, Secretaria
Municipal de Esporte e na
Drogaria Joaquim Murtinho.
A corrida sairá da Praça da
COHAB Nova, desce a Avenida
Tancredo Neves até o semáforo
da Unemat no cruzamento da Rua
São Pedro, sentido Joaquim
Murtinho, Avenida das Camélias,
entre na última rua do Bairro
Jardim Padre Paulo, retorna à
Avenida Tancredo Neves, e com
chegada na Praça da COHAB
Nova.
" Estou treinando muito
forte, porque quero vencer
novamente esta prova", salienta o
atleta Marcos José Egues, o
popular Cebola, que foi vencedor
em 2015 .
Outras informações sobre
a corrida da ACICE, podem ser
obtidas pelos celulares: (65)
99992-3233 - (Preto) - (65)
99917-3450 (profª Vanessa) ou
(65) 99218-6016 (Odir).
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Equipe Marajá disputou a final com o Hospital S. Luis

- Rodeio; Amigos da Bola: São
Lourenço e Mercado Econômico.
De acordo, com a
coordenação, após a primeira
fase, os confrontos para a fase
seguinte, os confrontos já estão
definidos, faltando somente
definir as datas e horários.
Confrontos: Juventude de
Clarinópolis x Mercado
Econômico: Maracanãzinho x

São Lourenço: Rodeio X Santa
Cruz e Amigos da Bola x Brava
F.C.
A Taça Cidade de Cáceres
terá a seguinte premiação:
Campeã R$ 2.500,00 - ViceCampeã R$ 1.500,00 - terceira
colocada R$ 800,00, e para a
equipe mais disciplinada R$
200,00. (Fonte Luiz Garcia e
Cáceres Noticias).

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Uma ótima quarta-feira a encantadora
advogada Vivian Lara Cáceres Dan, que
esbanja charme e simpatia por onde passa.
Grande abraço!!!

By Rosane Michels

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

Um excelente dia de trabalho ao casal Gilda
e Gilmar Assunção, proprietários da Monte
Verde, onde você amigo leitor encontra tudo
para sua construção. Recebam nosso
carinho, extensivo a toda equipe.

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

Apagou velinha a gatinha Nikole Kin, que na oportunidade
recebeu o carinho dos pais, irmão, coleguinhas e familiares.
Que Deus lhe abençoe com muitos anos regados de
felicidades, saúde e realizações.

*******************
Áries

A Lua entra em seu signo e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia agradável, de boas
conquistas e abertura emocional. Você
estará mais sensível e aberto, e vai
priorizar os relacionamentos afetivos.
No entanto, também estará ainda mais
assertivo com relação a seus projetos.

Leão

A Lua entra em Áries e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Sagitário indicando
um dia de otimismo e alegrias
compartilhadas. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada. É um bom momento para
pensar em retomar um curso de
especialização que vai fazer toda
diferença em sua vida.

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de maior
envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um
momento de equilíbrio. O momento é
ótimo para o planejamento de um novo
projeto, que será colocado em prática
rapidamente.

Virgem

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de interiorização e
maior contato com suas emoções, que
passam por um momento de equilíbrio.
O dia pode envolver a negociação de
uma parceria ou sociedade financeira.
Dia ótimo para novos investimentos.

Gêmeos

Libra

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável em sua vida social e
aproximação dos amigos. Você estará
mais aberto, sociável e receptivo e
deve aproveitar esta dia para sair e
divertir-se. Um projeto em equipe
pode começar a dar bons resultados.

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. Aproveite
este dia para estar junto dos amigos.
Divirta-se. Ótimo dia para firmar uma
parceria comercial ou começar um

Nosso Bom Dia a elegante Vianez Lazzari,
que faz parte do rol de assinantes do nosso
matutino. Agradecemos pela preferência.

Câncer

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
positivo relacionado a projetos
profissionais e planos de carreira. Um
novo projeto pode surgir e envolver
diretamente você. Se estiver pensando em pedir uma
promoção, este é o melhor momento.

Escorpião A Lua entra em Áries e recebe um

ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
positivo no trabalho. Um novo
projeto pode surgir e despertar seus
talentos. O dia é ótimo para cuidar da
saúde do corpo e da mente. Se puder,
tire este dia para cuidar de si mesmo.

namoro.

A Lua entra em Áries e recebe um
Capricórnio
Sagitário ótimo
aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes. Um romance pode
começar a ser desenhado pelo
Universo e transformar-se
rapidamente em um namoro leve e gostoso.

Flores multicoloridas a Vânia Costaldi e sua mãe Dona Negrinha,
que estão sempre juntas curtindo os belos momentos de amor ente
mãe e filha.

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de recolhimento e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Hoje você estará mais caseiro e
vai preferir estar mais perto das
pessoas que ama, especialmente de
seus pais, que passam por um
momento positivo.

A Lua entra em Áries e recebe um
aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. O dia é ótimo para realizar
uma rápida viagem ou para começar
um novo curso. Um contrato pode ser
firmado e assinado.

Aquário ótimo

Peixes

investimentos.

A Lua entra em Áries e recebe um
ótimo aspecto do Sol em Sagitário
indicando um dia de movimento
equilibrado em suas finanças. Uma
boa notícia, relacionada ao aumento de
seus rendimentos, pode chegar a
qualquer momento. O dia é ótimo para
fechar negócios e para novos

