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HUMANIZAÇÃO

Conforme diretor técnico, as medidas adotadas pela gestão têm contribuído para tornar mais humanizada a porta de entrada da urgência e emergência da instituição

Regional de Cáceres amplia
e reforma o setor de trauma
Foto: Cáceres-Noticias

Na manhã de ontem, (19), foram entregues as obras de reforma,
ampliação e modernização do setor de trauma do Hospital Regional em
Cáceres. A solenidade com a presença dos diretores Onair Nogueira,
Hernandez Coutinho e servidores, marcou a entrega de uma obra com
investimentos de cerca de 320 mil reais de ordem própria, onde serão
atendidas por mês no local cerca de 1800 pessoas. Página 03

MORA SALARIAL

Saúde pública pode entrar
em greve na véspera de natal
Foto: Sisma-2

Obras inauguradas representam tres novas e distintas enfermarias

COMUNIDADE DO LIMÃO

Reforma da UBS José Paraguai
será inaugurada nesta 5ª feira
Foto: Assessoria

Através da Secretaria
Municipal de Saúde, a Prefeitura de
Cáceres inaugura nesta quinta-feira
(20) as obras de reforma da Unidade
Básica de Saúde da Comunidade do
Limão, que leva o nome de José
Vilarvas. Uma homenagem o ilustre
morador daquela comunidade,
conhecido como “José Paraguai”,
que, nos anos de 1970, doou para o
município o terreno para a
construção daquele Posto de Saúde,
que funcionou até 2008.

A greve só terá fim quando todos tiverem recebido seus salários

Servidores estaduais da Saúde aprovaram indicativo de greve, que
deve ser deflagrada na próxima segunda feira, véspera de Natal, (24), caso
os salários referentes ao mês de novembro não sejam pagos em sua
integralidade até amanhã (21), data-limite prometida pelo governo para
quitar a folha de pagamento. Casodezembro não seja quitado até o dia 10
de janeiro, uma nova paralisação não é descartada. Página 05

AGÊNCIA LOCAL

Sicoob abre as portas para
comunidade de Araputanga
Foto: Luiz Carlos Henrique

Página 03
Antigo Posto do Limão, foi reformado e hoje é uma UBS moderna

ORDEM NO TRÂNSITO

Prefeitura sinaliza estacionamento
para moto no centro de Cáceres
Foto: Assessoria

A Prefeitura está sinalizando e
organizando os estacionamentos de motos no
Centro da cidade. Nos locais agora
regulamentados, as vagas são demarcadas
com placas e pinturas horizontais (no chão),
visando definir as paradas desses veículos.
Com a ação, os motociclistas passam a ter
vagas especificas para o estacionamento
correto e regular, visando evitar multas e uma
melhor rotatividade total das vagas.
Página 04
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Sicoob sempre presente na vida social e economica de Araputanga

Atendendo a um pedido da própria comunidade, carente de opções
na área de cooperativismo financeiro, o Sicoob inaugurou ontem, às
19h30, a sua primeira agência em Araputanga. O ponto de atendimento,
aberto já com uma carteira de 150 associados, é voltado tanto para
agricultores locais como comunidade araputanguense e região, formada
por municípios como Cáceres, Barra do Bugres e Jauru, entre outros.
Página 05

Espaços disciplinados visam proteger pedestres e motoristas
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Estancando a Sangria
EDITORIA

ALÔ, MECÂNICOS
Nesta quinta feira, aos mecânicos, aquele
café cremoso e merecido pelo dia deles,
registrado em datas comemorativas do
calendário. Com certeza, a distinta
anonima categoria, festeja o dia no batente,
sujos de graxa em consertos de maquinas e
equipamentos, ajudando na segurança dos
clientes. E quem preza a paz nas estradas,
nos maquinários, sabe da importancia do
mecânico no contexto diário; Parabéns,
mecânicos de Cáceres e região.
BANCOS/NATAL
No dia 24 de dezembro deste ano, véspera
de Natal, os bancos vão funcionar por duas
horas: das 9h às 11h ou das 10h às 12h do
horário de Brasília de acordo com o estado,
segundo a Febraban (Federação Brasileira
de Bancos). Os bancos funcionarão em
expediente normal até o dia 28 de
dezembro deste ano. Já no dia 31 de
dezembro, às agências ficarão fechadas.
As instituições financeiras ficarão
fechadas nos dias 25 de dezembro e 1 de
janeiro de 2019, já que ambas as datas são
feriados.
BANCOS/ATALHOS
Segundo a Febraban, a população pode
usar canais de atendimento alternativo,
como o internet banking e o mobile, caixas
eletrônicos e banco por telefone para
resolver pendências, como pagamento de
contas. Os boletos com vencimento
durante o feriado poderão ser pagos no dia
útil seguinte sem nenhum tipo de multa ou
juros.
VANDALISMO
Os vândalos estão à solta, carentes de uma
punição um pouco mais rigorosa, como
resarcir os danos causados, além de uma
boa temporada atrás das grades com
bandidos numa cheirosa. Veja bem, que na
manhã de sábado último, eles espalharam
latas de bebidas em locais públicos de
Araputanga e como se não bastasse isso,
durante a noite de domingo, destruiram
uma imagem do presépio do Lago Azul.
uma blasfemia. Câmeras ajudariam a
identificar os vagabundos autores dos
danos e poluições; fica aqui nossa dica.
ICONOCLASTA (?)
Outro iconoclasta (nominho bonito pra
vagau destruidor) por enquanto não
identificado, atuou em Indiavaí na Gruta
de Lourdes, onde quebrou uma pequena
imagem. A falta de educação e de
civilidade vai se materializando de forma
silenciosa pela ação de vândalos. O caso
infelizmente não havia sido registrado em
Boletim de Ocorrência Policial ainda e os
Cristãos da localidade prometeram colocar
outra imagem nolocal. Tudo bem, mas
deveriam tambem identificar o vândalo
sem breço ou família que se preze e jogá-lo
na cadeia.
PAPO- RETO
A gente rufa a malandragem sem dó nem
piedade, e nem se pode ter dó de gente
dessa espécie, alertando os eventuais
cacerenses que possam estar pensando em
poluir ruas e praças nestas festas de Natal e
Ano Novo, danificar alguma das
maravilhas do Natal de Luz, que a policia
está na área. Bagunçou, rodou e vai cair na
página policial do Correio Cacerense e não
adianta papo de processar jornal, porque
aqui tem café no bule, registrou B.O tá na
fita, lamandro. Baixou na Cheirosa do
Nova Era, o escracho vai até pra capa.

Lembra daquela noite memorável, o
formando de beca, a familia e amigos no
salão nobre da universidade, o juramento,
em ciencias juridicas, de Thêmis, em
ciencias medicas, de Hipócrates,, o de
agronomia, o de engenharia e os cambaus,
tudo muito singelo, não é mesmo,
doutorzinho? Passamos por isso na década
de 90 do século XX, modestia a parte, fiel ao
juramento de Thêmis, de exercer a
advocacia com dignidade e independência,
observar a ética, os deveres e prerrogativas
profissionais e defender a Constituição, a
ordem jurídica do Estado Democrático, os
direitos humanos, a justiça social, a boa
aplicação das leis, a rápida administração da
Justiça, etc e tal.
Na vida pratica, conhecemos o
outro lado da moeda, o podre, seguido por
muitos e quiçá por seguir pela via normal, a
luta foi desigual, porém gratificante, na
certeza do dever cumprido perante a
sociedade. Não amealhamos fortuna,
sobrevivemos, como muitos funcionais
dígnos, nenhuma virtude e sim, obrigação
para sí e para com outrém.
Não podemos dizer o mesmo de
alguns, empoderados em palacetes,
fazendas, festanças de luxo, carrões nas
garagens de condominios, impunes em suas
maracutaias, ou escachados em operações
policiais, da justiça e ou ministério público,
atolados até a alma, no lodo pútrido da
corrupção, cujo rastro de destruição é visivel
já na fase inquisitória. Um dos nefastos
exemplos, a máfia medica integrada por
maus profissionais que deveriam cuidar da
vida e com suas omissões e gana pelo vil
metal, operam a diabólica maquina
destrutiva do descaso em prontos
atendimentos e hospitais públicos,
mancomunados com empresários bandidos.
Claro, que felizmente é uma
minoria neste universo de anjos da guarda de
jalecos brancos cumpridores do juramento
de Hipócrates, mas a minoria já basta para os
estragos fatais. Só pra lembrar, em 2015, a
Operação Desiderato desarticuou uma
organização criminosa composta por

médicos, profissionais da saúde e
representantes da indústria farmacêutica de
próteses cardíacas, que viabilizavam
procedimentos cardiológicos sem a real
necessidade clínica dos pacientes, muitas
vezes simulando procedimentos, com o
objetivo de desviar verbas do Sistema Único
de Saúde.
E a Máfia das Órteses e Próteses?
Esta envolveu em 2016, médicos e
empresários que ganhavam dinheiro
instalando órteses e próteses em pacientes
que não precisariam delas e a mais recente
bomba explodiu esta semana em Cuia, Báh,
como diria o gaucho, Barbaridade, Chê! Por
Esculápio, Higia, Panacea e Apolo, que a
Sangria necrosou pelaqui. Dançaram o
raqueado na chincha da delegada da Defaz,
Maria Alice Barros Martins Amorim, exsecretários, medicos empresários e
comparsas monopolizadores da saúde
pública de Mato Grosso.
Os alvos desta segunda fase da
Sangria, três médicos, um gerente de

licitação, um coordenador financeiro e
funcionários das empresas prestadoras de
serviços médicos hospitalares, investigados
em crimes de obstrução à Justiça, praticada
por organização criminosa e coação no
curso do processo.
O grave, o poder de influência do
grupo dentro da administração pública, no
sentido de desclassificar concorrentes, para
que ao final apenas empresas pertencentes a
eles possam atuar livremente no mercado,
deteriorando a saúde pública de de Mato
Grosso. Um exemplo claro, levantamento
feito pela Central de Regulação, apenas em
Cuiabá, em 2017, apontou que 1.046
pessoas aguardavam por uma cirurgia
cardíaca de urgência e outras 390 por um
procedimento cardíaco eletivo.
Quantos não morrem em filas e
corredores de PS, PAS e hospitais? Oxalá,
com este diagnóstico, a justiça possa extrair
um laudo positivo, cumprido o devido
processo legal, expurgando os culpados,
deste setor.

Natal: Consumo ou Celebração?
Quando as luzes e os enfeites nos
anunciam que o Natal se aproxima, fico
pensando no significado dessa data – a segunda
que mais gera lucro aos lojistas, perdendo em
vendas somente para o Dia das Mães. Será que
estamos comemorando o Natal com nossas
famílias de forma sustentável? Será que temos
passado valores humanos para nossas crianças
ao comemorar um Natal onde os presentes são o
mais importante da festa? Gostaria de
compartilhar essa reflexão para que nós, adultos,
possamos repensar o sentido que temos dado ao
Natal.
Na minha família, sempre que um neto
vinha ao mundo, minha avó – de quem herdei os
olhos e o nome! – bordava um saco de Papai Noel
com o nome do bebê que havia nascido. Era
como um ritual de boas vindas da família, do qual
guardo belas recordações. Nossa reunião no dia
24 de dezembro não era somente para trocar
presentes, que preenchiam os sacos bordados
pela vovó, mas para celebrar conquistas e afetos
compartilhados ao longo daquele último ano.
É verdade que a troca de presentes
sempre fez parte da festa, mas a magia envolvida
na celebração era, sem dúvida, muito mais
importante e interessante, para nós crianças, do

que os presentes em si.
Esperávamos na janela do quarto pelo
trenó do bom velhinho enquanto os adultos
arrumavam os sacos embaixo da árvore. E,
mesmo aquelas netas mais velhas ou mais céticas
como eu, que não acreditavam no Papai Noel,
entravam na brincadeira e, quando aparecia algo
mais brilhante no céu, diziam: “lá vem ele!”. Era
uma verdadeira farra. Hoje, me parece que os
presentes são o que mais importam nessa data.
Atualmente, as famosas cartinhas de
Natal entre as crianças trazem listas sem fim dos
últimos lançamentos de brinquedos anunciados
incessantemente pela publicidade na TV – que
convida nossos filhos a um consumo exagerado.
Acredito que há uma luz no fim do túnel
quando vejo a poesia das crianças que
conseguem, se bem conduzidas por um adulto,
endereçar como pedido de Natal nas suas
cartinhas coisas como paz, borboletas, alegria – e
isso vi em murais de escolas. Chegar nesse
ponto, no entanto, requer diálogo entre adultos e
crianças já que, sem dúvida, o mais fácil é
mesmo listar os últimos lançamentos de
brinquedos…
Na semana passada, li um texto de uma
organização inglesa que discutia o significado

EXPEDIENTE

das cartinhas endereçadas ao Papai Noel, além
de trazer dicas aos pais de como fazer um Natal
mais humano e menos materialista. Essa é uma
tarefa difícil nos dias de hoje, onde o
consumismo impera entre adultos e crianças e os
bens materiais nos servem não somente como
ingressos sociais, mas como uma forma de
demonstração de afeto.
Na minha cartinha de Natal, se eu
pudesse, pediria ao Papai Noel que plantasse a
sementinha dessa discussão na cabeça de todos
os cuidadores de crianças – sejam eles pais, avós
ou educadores. Será que não conseguimos
conjuntamente lutar contra esse convite
exagerado à compra de presentes e realizar uma
festa natalina que envolva também outros tipos
de troca? Deixo aqui algumas dicas… Uma ideia
bacana é pensarmos em presentes feitos em casa
e junto com as crianças. Receitas, recortes,
desenhos e colagens são bem-vindos. Podemos
também doar brinquedos e roupas usados para
que os novos cheguem. Desejo que, nesse Natal,
as famílias consigam repensar a forma como
lidamos com o consumo, para que nossas
crianças possam listar desejos mais
significativos ao querido Papai Noel.
***___Laís Fontenelle.
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MODERNIZAÇÃO

Hospital ganhou três enfermarias, uma masculina, outra feminina e uma infantil
e o objetivo de ampliação do espaço, será retirar os pacientes dos corredores

Setor de trauma do H.R
é reformado e ampliado
C.N c/ Redação
Foto: Cáceres Noticias

N

a manhã de ontem, (19),
foram entregues as obras
de reforma, ampliação e
modernização do setor de trauma
do Hospital Regional Dr. Antônio
Fontes, em Cáceres.
A solenidade com a
presença dos diretores Onair
Nogueira, Hernandez Coutinho e
servidores, marcou a entrega de
uma obra com investimentos de
cerca de 320 mil reais de ordem
própria, onde serão atendidas por
mês no local cerca de 1800
pessoas.
De acordo com o Diretor
Administrativo do HR De
Cáceres, Onair Nogueira, os
boxes de emergência que antes
atendiam apenas 3 pessoas, com a
reforma passam a atender 8
pessoas.
Ainda de acordo com o
Diretor Administrativo do
Hospital Regional de Cáceres, o
espaço ganhou três enfermarias,
sendo uma masculina, outra
feminina e uma infantil, sendo
que o intuito será retirar os

acabava superlotado o hospital,
com isso foi necessário a
adequação dessa área para
melhor atender nossos pacientes,
e principalmente retirar nossos
pacientes dos corredores,”
enfatizou. Ainda de acordo com o
Diretor Técnico, as medidas
adotadas pela gestão têm
contribuído para tornar mais
humanizada a porta de entrada da

JOSÉ PARAGUAI

Prefeitura inaugura hoje
reforma da UBS do Limão

Assessoria

Diretores Nogueira e Coutinho inauguram ampliação e reformas

pacientes dos corredores.
Os recursos investidos
são oriundos de verbas de custeio,
necessariamente usada para
reformas, destacando o Diretor
Técnico do Hospital, Hernandez
Coutinho, que foram dias de
muita luta, e que a reforma e
ampliação é um trabalho em

conjuntos com os servidores da
unidade hospitalar, que auxiliar
em diversas situações na reforma.
“O Hospital é referência
para os setores de trauma,
Urgência e Emergência, e existe
uma demanda muito grande, em
detrimento de ser uma unidade de
referência para a região. Com isso

FAKE NEWS

Idoso é vitima de fofocas
e recebe golpes de facão
G1/MT c/ Redação

U

m idoso, de 64 anos,
ficou com braços, pernas
e pés feridos, após
receber golpes de facão,
anteontem (18), em Cáceres.
A vítima relatou à Polícia
Civil que os golpes foram
desferidos por um homem que é
conhecido dele após uma fofoca
sobre o furto e venda de ovos das
galinhas da vítima. Ninguém foi
preso.
O idoso contou ainda que
em outubro precisou fazer uma
viagem e pagou o suspeito para
tomar conta da casa enquanto

urgência e emergência da
instituição.
“Nossos servidores
conseguiram deixar o hospital
ainda mais humanizado com
organização e agilizar o fluxo nos
atendimentos do setor de entrada
dos pacientes no setor de trauma.
Hoje, temos ambientes ainda
mais confortáveis, humano e
seguro”, frisou.

estivesse fora. Na casa, a vítima
cria galinhas. Ao retornar, a
vítima pagou o suspeito pelos
serviços prestados. No entanto,
dias depois, o idoso soube que
havia um comentário de que ele
estaria dizendo que o suspeito
havia roubado e vendido ovos das
galinhas.
De acordo com o idoso,
ele não teria dado atenção ao fato,
por achar que era um comentário
irrelevante. Porém, esteve na casa
da irmã do suspeito para fazer um
pagamento.
Ao ver que a vítima estava
Foto: Ilustrativa

na porta, o suspeito do crime teria
pedido para que ele esperasse,
enquanto chamaria a irmã. No
entanto, o suspeito voltou com o
facão e começou a golpear a
vítima.
O idoso tentou deitar no
carro e colocar as mãos e os pés
para cima para se defender. Ainda
assim, teve um corte no pé,
ferimentos profundos nos braços
e nas pernas.
Segundo a vítima, o
suspeito só parou de golpeá-la
quando a irmã dele chegou e o
segurou.
O idoso conseguiu dirigir
o carro até o Pronto Atendimento,
onde a família foi buscá-lo após
ser atendido e medicado.

Através da Secretaria Municipal
de Saúde, a Prefeitura de Cáceres
inaugura nesta quinta-feira (20)
as obras de reforma da Unidade
Básica de Saúde da Comunidade
do Limão. A solenidade está
marcada para as 10 horas da
manhã, com a presença do
prefeito Francis Maris Cruz,
secretários de governo, demais
assessores, funcionários da
Saúde e convidados. O convite
foi estendido a toda população,
para prestigiar a entrega do
prédio totalmente recuperado e
remodelado, para proporcionar
melhor atendimento e conforto
aos pacientes e funcionários.
O Posto de Saúde do
Limão leva o nome de José
Vilarvas. Uma homenagem que a
Administração municipal presta a
um ilustre morador daquela

comunidade, mais conhecido
como “José Paraguai”. A história
confirma que, nos anos de 1970,
ele doou para o município o
terreno para a construção daquele
Posto de Saúde, que funcionou
até 2008.
José Paraguai e a esposa
Dona Lô cuidavam do prédio,
mesmo sem o funcionamento do
Posto. Ele contava que aquela
unidade de saúde era a “menina
de seus olhos” e dizia sonhar com
sua reabertura. Ele morreu em
2015 sem ver seu sonho
realizado.
Mas, Dona Lô terá o
prazer de reinaugurar o Posto de
Saúde, na companhia de filhos e
netos, além de prestar uma
homenagem póstuma ao marido,
o capataz de fazenda José
Vilarvas.
Foto: Assessoria

Posto homenageia saudoso capataz José Paraguai, doador da àrea

Boatos de furto de ovos quase terminou em morte em Cáceres
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BARRADO NO BAILE

Militares foram acionados comparecendo ao local onde coletaram informações sobre o fato ocorrido, porém não foi passado nenhuma característica do suspeito naquele momento

Homossexual é esfaqueado ao se
recusar a dançar com estranho
Da Redação

Foto: Ilustrativa

A

polícia militar registrou
uma tentativa de
homicídio por motivo
fútil, na qual a vítima, um jovem
de 16 anos, não teria aceitado o
convite para dançar com o
criminoso.
Esta é a primeira apuração
de uma tentativa de homicídio
que ocorreu por volta das 3 horas
da madrugada deste domingo, 16,
na quadra da igreja, localizada no
distrito de Panorama, município
de Rio Branco, na região de
Cáceres.
Segundo amigos que
estavam junto com a vítima,
identificado como J.P.S. de 16
anos, o crime ocorreu quando um
homem se aproximou e lhe
chamou para dançar.
A vítima, que segundo
informações colhidas é
homossexual e se veste com
trajes femininos, simplesmente se
recusou a dançar com o suspeito e
recebeu golpes de faca, no
abdômen, numa areação violenta
e covarde por parte do criminoso.

D´oeste, sofreu um corte bastante
profundo e recebeu os primeiros
atendimentos em Rio Branco e
posteriormente foi encaminhado
para o Hospital Regional em
Cáceres, onde recebeu outros
procedimentos médicos.
Informações posteriores
referem-se ao agressor, como um
elemento perigoso e que já teria

cometido um homicidio na região
tempos atras, mas seu nome não
foi divulgado, para não prejudicar
as investigações.
O Fato foi registrado na
DP de Rio Branco quem investiga
o caso e em breve poderá trazer
novidades esclarecimentos para
essa tentativa de homicídio.

ORDEM NO TRÂNSITO

Prefeitura sinaliza estacionamento
para moto no centro de Cáceres
Assessoria

Baileco estava animado até o covarde se engraçar com jovem gay

Uma enfermeira que se
encontrava na festa ao perceber a
necessidade de socorro,
imediatamente colocou uma
vítima dentro do seu veículo,
levando-a para o Hospital
Municipal de Rio Branco.
Os policiais Militares

foram acionados comparecendo
ao local onde coletaram
informações
sobre o fato
ocorrido, porém não foi passado
nenhuma característica do
suspeito naquele momento.
A vítima, morador da
cidade vizinha de Lambari

VÍTIMA GRÁVIDA

Medico suspeito de matar
esposa é preso em Sampa

A

Prefeitura está
sinalizando e
organizando os
estacionamentos de motos no
Centro da cidade. Nos locais
agora regulamentados, as vagas
são demarcadas com placas e
pinturas horizontais (no chão),
visando definir as paradas desses
veículos. Com a ação, os
motociclistas passam a ter vagas
especificas para o
estacionamento correto e regular,
visando evitar multas e uma
melhor rotatividade total das
vagas.
O coordenador de
Trânsito, Cristiano Barros, disse
que esse trabalho deverá em

breve se estender a outros locais
movimentados, onde os
estacionamentos precisem de
melhor adequação. “Aos poucos,
vamos colocando mais ordem no
trânsito.
Essa é uma cobrança
constante do prefeito Francis, que
nos pede o máximo de atenção e
serviço, a fim de que tenhamos
mais fluxo nas vias, com ordem,
inclusive nos estacionamentos,
visando proteger pedestres e
motoristas”, acrescentou o
c o o r d e n a d o r, c i t a n d o o s
semáforos instalados como
exemplo de trabalho e
investimento no trânsito da
cidade.
Foto: Assessoria

Da Redação

O

médico Fernando
Veríssimo Carvalho, 28,
q u e m o r a e m
Rondonópolis, foi preso na
manhã de ontem, (19) em
Ribeirão Preto (SP), suspeito pela
morte da esposa, em novembro. A
prisão foi decretada pela Justiça
de Mato Grosso depois que o
laudo de necrópsia no corpo de
Beatriz Nuala Soares Milano, de
23 anos - que estava grávida de
cinco meses -, constatou
traumatismo craniano. A
informação foi confirmada pela
assessoria de imprensa da Polícia
Civil.

A princípio, a morte de
Beatriz era tida como não
esclarecida. Mas, com o resultado
do exame de necrópsia, o
delegado Thiago Damasceno
intensificou as investigações
sobre o caso. A prisão foi
decretada pela juíza Maria
Mazarelo, da Vara da Violência
Doméstica da cidade, com base
em um pedido sigiloso da
Promotoria de Justiça.
Ainda conforme a
assessoria de imprensa da Polícia
Civil, a prisão foi possível graças
à cooperação entre as
promotorias criminais de
Foto: Reprodução

Medico suspeito Fernando Veríssimo estava homiziado em SP

Rondonópolis e Ribeirão Preto. O
médico foi encontrado na casa
dos pais, no Bairro Cidade
Universitária, e encaminhado
para a Central de Flagrantes da
cidade.
O caso aconteceu em
novembro deste ano. O laudo de
necropsia elaborado pela Perícia
Oficial de Identificação Técnica
(Politec) apontou que Beatriz foi
morta por conta de um
traumatismo craniano. Até então,
a versão dada pelo médico era que
ele havia a encontrado
desacordada dentro do quarto.
Em depoimento, ele havia
relatado à Polícia que saiu com a
mulher para jantar e retornaram
por volta de 23h do dia 23 de
novembro. Ele contou que ela foi
para o quarto, enquanto ele ficou
na sala, ingerindo bebida
alcoólica.
Segundo o boletim de
ocorrência, Fernando disse que
acabou dormindo no sofá às 3h e
acordou por volta de 7h. Ele disse
ainda que assim que acordou, foi
ao quarto e encontrou o corpo da
mulher na cama. Ainda segundo
ele, ninguém esteve na casa
durante a madrugada, além do
casal. Ainda não foi informado
quando Fernando deve retornar
para Mato Grosso. A Polícia Civil
daqui acompanha o caso.
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INDICATIVO DE GREVE

Além da greve para cobrar o salário de novembro, a categoria já definiu que caso haja atraso também no pagamento de dezembro, nova paralisação não é descartada

Servidores da saúde estadual
ameaçam paralizar atividades
Assessoria c/ Redação

Foto: Sisma-2

do 13°, que deve ser pago até esta quintafeira (20), e da Revisão Geral Anual (RGA

2018), que está com parcela atrasada por
conta de uma suspensão determinada pelo

Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) e
que aguarda julgamento de embargos.

COOPERATIVISMO

Economia de Araputanga
ganha agência do Sicoob
Assessoria
tendendo a um pedido da própria
comunidade, carente de opções na
área de cooperativismo financeiro, o
Sicoob inaugurou ontem,, 19, às 19h30, a sua
primeira agência na cidade de Araputanga. O
ponto de atendimento, que será aberto já com
uma carteira de 150 associados, é voltado
tanto para os agricultores locais como
comunidade araputanguense e da região,
formada por municípios importantes do
Sudoeste mato-grossense como Cáceres,
Barra do Bugres e Jauru, entre outros.
A agência estará ligada ao Sicoob
União MT/MS, uma das maiores
cooperativas do sistema formado pelos dois
estados. A abertura faz parte da estratégia de
expansão traçada para 2018, que incluiu
Araputanga na ampliação da área de atuação
da singular.
O diretor executivo do Sicoob
União, José Augusto Manzano Indalécio,
explica que a cooperativa vinha já há dois
meses fazendo um trabalho de prospecção de
associados, baseada em solicitações dos
empresários locais, em busca de alternativas
na área financeira.
O executivo conta que a região tem
uma forte presença de entidades
cooperativistas, o que foi determinante na
escolha de uma instituição que
compartilhasse dos mesmos objetivos e
ideais. "Contamos com uma ajuda forte da
prefeitura e de lideranças locais, que nos
apoiaram e até sugeriram nomes. Tanto que
começamos lá com 150 associados, o que nos
faz acreditar muito no potencial da cidade e
da agência", comemora.
Os associados araputanguenses

A

Além da questão salarial, a questão em pauta é o pagamento do 13°
ervidores estaduais da Saúde
Além da greve para cobrar o
aprovaram indicativo de greve, que
salário de novembro, a categoria já definiu
deve ser deflagrada na próxima
que caso haja atraso também no pagamento
segunda feira, véspera de Natal, (24), caso os
de dezembro, ou seja, caso isso não ocorra
salários referentes ao mês de novembro não
até o dia 10 de janeiro, uma nova paralisação
sejam pagos em sua integralidade até
não é descartada para ter início no dia 11, o
amanhã (21), data-limite prometida pelo
que será definido em outra assembleia.
governo para quitar a folha de pagamento.
Segundo Oscarlino Alves,
Conforme a Constituição do
presidente do Sindicato dos Servidores
Estado, o prazo máximo para quitação das
Públicos da Saúde do Estado (Sisma/MT),
remunerações do funcionalismo público é o
antes da realização da assembleia, a entidade
dia 10. Sendo deflagrada, a greve só terá fim
já havia participado de três reuniões oficiais
na sede do governo, sendo duas na Casa Civil
quando todos os servidores tiverem recebido
e outra na Secretaria de Estado de Fazenda
seus salários.
(Sefaz), oportunidades em que foi debatido o
O ofício com o resultado da
escalonamento por faixas salariais.
deliberação foi protocolado na Secretaria de
O sindicalista reclama, afirmando
Estado de Saúde na tarde da última terçaque esta forma de pagamento porque faz com
feira (18), logo após realização da
que uma parte dos trabalhadores receba antes
assembleia geral. No documento, a categoria
da outra. Para Oscarlino, o correto seria
explica que a “medida extremada se justifica
dividir em parcelas iguais para todos. “Essa
ante ao caos que se instalou na vida dos
estratégia de escalonamento no pagamento
servidores que estão sendo submetidos ao
divide a todos, porque se realmente pagou
pagamento de juros e encargos por atraso no
90% da folha no dia 11, estes pagam seus
pagamento de suas contas, acumulando
compromissos e os demais que se lasquem”,
prejuízos financeiros e que transcendem a
afirma.
esfera material alcançando a esfera
emocional em prejuízo de um ambiente
Além da questão salarial, os
familiar saudável”.
servidores também questionam o pagamento

S

contarão com uma estrutura de 232 m² de
área construída, instalada na Avenida
Castelo Branco, número 420, no Centro da
cidade. O horário de atendimento presencial
será das 9h às 15h e os caixas eletrônicos
(ATM) ficam à disposição das 6h às 21h.
Com abertura em Araputanga, o
Sicoob União MT/MS fecha um ano
importante em termos de expansão.
Reinaugurou em Campo Grande (MS) a
agência anteriormente localizada na Rua
Maracaju, passando a oferecer aos
associados um ambiente mais amplo e

confortável na Rua Caliandra, no bairro
Vivências do Bosque.
Um ano e meio depois de aberta, a
agência do Shopping Popular de Cuiabá
(MT) passou por ampliação e
reposicionamento, aumento em três vezes
seu tamanho, a fim de atender melhor o
crescente número de associados. Este ano o
Sicoob União MT/MS também inaugurou
uma agência no município de Santa Rita do
Trivelato, fazendo assim com que a cidade
passasse a contar com nova opção de
instituição financeira.

Foto: Arquivo

Agência estará ligada ao Sicoob União MT/MS, uma das maiores do sistem

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

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
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DECISÃO DO STF

Medida determina que adiamento dos pagamentos deve ser suspenso até que o plenário julgue a questão em definitivo para resguardar direitos dos servidores

Relator determina governo pagar
o reajuste de servidores em 2019
STF c/ Redação
Foto: Arquivo

Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal

O

ministro Ricardo
Lewandowski, do
Supremo Tribunal
Federal, determinou nesta quartafeira (19) a suspensão de medida
provisória que adia o reajuste de
servidores públicos de 2019 para
2020. Com isso, o reajuste de 209
mil servidores civis ativos e 163
mil inativos do governo federal,
com percentuais de 4,5% a 6,3%
de aumento na remuneração,
terão que ser pagos no ano que

vem. A previsão de impacto,
segundo a ação, é de R$ 4,7
bilhões em 2019. Ainda cabe
recurso, que deverá ser analisado
pelo presidente do STF, Dias
Toffoli, por conta do recesso do
Judiciário, que começa nesta
quinta (20).
Lewandowski é relator de
cinco ações de entidades contra a
MP 849/2018, que adia os
reajustes. Além disso, a MP
também cancela o aumento

concedido para os 124 mil cargos
em comissão, funções de
confiança e gratificações
existentes no Executivo.
As ações afirmam que a
medida é inconstitucional porque
é proibido ao chefe do Executivo
editar norma com o mesmo
conteúdo de MP que já foi
rejeitada ou tenha perdido
eficácia.
O ministro lembrou que
no fim do ano passado suspendeu

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

outra MP que adiava o reajuste de
2018 para 2019. E citou que, em
maio deste ano, arquivou a ação
porque a MP perdeu a eficácia ao
não ter sido votada pelo
Congresso. Lewandowski
afirmou que o Congresso
reconheceu a proibição de
reedição de medida com o mesmo
teor de outra rejeitada ou que
tenha perdido eficácia, conforme
prevê o parágrafo 10 do artigo 62
da Constituição. Na decisão de 41
páginas, Lewandowski destacou
que o reajuste já estava previsto
em lei para vigorar e que os
servidores atingidos têm carreiras
"essenciais" ao funcionamento
do Estado.
"As diversas carreiras de
servidores públicos federais
alcançadas pela medida
provisória atacada, dentre as
quais se encontram carreiras
típicas de Estado – essenciais ao
seu próprio funcionamento –,
experimentarão a suspensão da
parcela restante de reajustes já
concedidos por leis aprovadas
pelos representantes da soberania
popular, reunidos no Congresso
Nacional, respondendo a uma
tempestiva e regular provocação

do Executivo", diz a decisão. Ele
destacou que os aumentos foram
aprovados pelo Congresso e
sancionados pelo Palácio do
Planalto.
Lewandowski considerou
ainda que reeditar MP com o
mesmo tema viola a
Constituição. "Forçoso concluir
pela existência da plausibilidade
jurídica do pedido, em face da
constatação de que a reedição do
ato normativo questionado, à
primeira vista, viola o texto
constitucional e a jurisprudência
firmada por esta Corte", escreveu
o ministro.
"Com a proximidade dos
recessos parlamentar e judiciário,
faz-se necessário o deferimento
da medida acauteladora, a fim de
que se suspenda a eficácia de toda
a Medida Provisória 849/2018,
de modo a resguardar os direitos
dos servidores públicos federais e
prevenir a consumação de
prática, aparentemente,
inconstitucional, até que o
Plenário deste Supremo Tribunal
possa debruçar-se de maneira
vertical e definitiva sobre as
alegações trazidas aos autos",
afirmou.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
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DEODORO – ESCRITURADO
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LISTA FINAL

Professor Araújo disse que está moldando a equipe para o confronto de estréia dia 2 de janeiro contra o Ituano, com uma defesa sólida para conter ataques do rival

Galo do Norte define hoje
equipe para Copinha S.P
S.N c/ Redação

Foto: Júlio César Tabile

A

equipe do Sinop Futebol
Clube Sub-20 que vai
viajar para São Paulo e
encarar o Ituano, em Itu, no dia 2
do próximo mês, na Copa São
Paulo de Futebol Junior de
Futebol, será definida nesta
quinta-feira.
As informações foram
confirmadas pelo técnico Willian
Araújo. “Essa semana vamos
fechar a lista final.
Ainda temos uma
margem de corte para fazer, mas

já temos uma equipe base que
será titular. Porém, ainda será
feito alguns ajustes e podem
mudar algumas peças.
Na próxima semana,
começamos a trabalhar melhor a
visão do jogo contra o Ituano”,
explicou Araújo.
Ainda de acordo com o
técnico, a estréia contra o Ituano
não será fácil já que é uma equipe
tradicional na Copa São Paulo.
“Concluímos a parte física e,
depois, entramos com o

aprimoramento tático.
Começamos buscar
informações depois da definição
da estreia contra o Ituano, que é
uma equipe com estatura médica
e de velocidade. Estamos
moldando a nossa equipe para
esse confronto.
Teremos uma defesa
sólida para conter os ataques.
Com isso, vamos conseguir
aproveitar os espaços. É um time
que tem tradição na competição
com jogadores que disputam o

BATEU O MARTELO

Lateral de Sinop briga por
vaga no tricolor do Morumbi

Técnico Araujo sabe que terá pedreira ma estréia em Itu

S.N c/ Redação

O

lateral-direito Igor
Vinicius, de 21 anos,
morador do bairro Jardim
Jacarandás, em Sinop, acertou
contrato com São Paulo e é o
novo reforço para a temporada
2019. Igor pertence ao Ituano e
jogou a Série B pela Ponte Preta.
O acordo é por
empréstimo de um ano com
opção de compra ao final. Ele é o
primeiro reforço do time para
2019 e chega para brigar por vaga
de titular e será avaliado pelo
treinador se estreará no Paulistão.
O jogador disse que ainda
não foi liberado pela assessoria

para conceder entrevistas, mas já
fez exames médicos no time
paulista, conheceu a estrutura do
Centro de Treinamento da Barra
Funda e será integrado ao grupo
no início da pré-temporada.
Ígor chega para suprir
uma das maiores carências do
elenco do São Paulo. Atualmente,
o técnico André Jardine conta
com Bruno Peres, lesionado, e
Tuta, recém-promovido da base.
Por isso, muitas vezes o volante
Araruna, outro garoto, acaba
improvisado no setor.
Revelado pelo Santos,
onde teve destaque nas categorias
Foto: Assessoria

Craque da terra do soja já passou pelo futebol de Ponte e Ituano
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças esperadas e
positivas em sua vida
material e financeira, que
trazem maior estabilidade e
conforto à sua vida. O momento pode
envolver a aprovação de uma promoção ou
projeto, que envolve o aumento de seus
rendimentos.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas e
limpeza em seu mundo
emocional, que passa por um
momento de aprofundamento. O dia pode
envolver também uma importante
negociação relacionada a uma grande
soma de dinheiro.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de mudanças
positivas em sua vida
pessoal ou profissional.
Você estará emocionalmente envolvido
em um novo projeto, que promete trazer as
mudanças desejadas em sua vida. Dia
ótimo para estar entre os seus.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e
mudanças na vida social e
em relacionamentos,
pessoais e profissionais. Uma sociedade
ou parceria pode começar a ser negociada
e firmada. Um namoro pode passar por
mudanças positivas.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
mudanças em seu mundo
emocional. O momento
pode envolver uma intensa e positiva
limpeza nos sentimentos, que o leva a
deixar para trás, pessoas e situações
tóxicas.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e
mudanças na vida social e
em relacionamentos, pessoais e
profissionais. Uma sociedade ou parceria
pode começar a ser negociada e firmada.
Um namoro pode passar por mudanças
positivas.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e
mudanças na vida social e
nas amizades. Sua maneira de relacionarse com alguns amigos pode passar por um
processo de mudanças e limpeza. Ótimo
momento para novos contatos
comerciais.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
seu signo indicando um dia
de movimento na vida social
e aproximação de pessoas
que trarão mudanças à sua
vida. Um romance pode começar a ficar
mais sério e profundo. O momento pode
envolver uma mudança positiva no
relacionamento com os filhos.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e mudanças
positivas em projetos
profissionais e planos de
negócios, que serão colocados em prática
em poucos dias. O momento pode envolver
a aprovação de uma promoção. Você dá um
novo passo na carreira.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de transformar
e deixar para trás emoções
que já não fazem mais sentido. O período
pode estar relacionado com a compra ou
venda de um imóvel de família.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e
mudanças em projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com pessoas e empresas
estrangeiras. O momento pode estar
relacionado com uma mudança de país.

de base, o jogador pertence ao
Ituano e estava cedido a Ponte
Preta, onde teve uma boa atuação
nesta temporada na disputa do
Campeonato Brasileiro da Série
B, com seis assistências, sendo o
quarto maior assistente da
competição.
Presente em 30 dos 38
jogos da Ponte Preta, o lateral fez
parte da campanha que quase
resultou no acesso da equipe
campineira à elite do futebol
brasileiro. O clube acabou no
quinto lugar, com 60 pontos,
mesma pontuação do CSA, que
subiu, porém com menos vitórias.
O São Paulo estreará no Paulistão
dia 20 de janeiro contra o
Mirassol.
No tricolor do Morumbi,
o sinopense Rogerio Ceni
(técnico campeão da Série B com
o Fortaleza este ano) se
consolidou como jogador que
mais vestiu a camisa de um
mesmo clube na história do
futebol mundial, foi o maior
goleiro-artilheiro da história do
futebol mundial com 132 gols.
Ídolo são-paulino e considerado
'mito' pelos torcedores, Rogério
saiu do Sinop Futebol Clube em
1990, ficou 25 anos no São Paulo
e teve breve período como
treinador do clube.

a n o i n t e i r o . Te m o s b o a s
possibilidades, mas respeitamos
eles,” pontuou.
A equipe sinopense
embarca para São Paulo, no
próximo dia 30. Antes, fará o
quarto e último amistoso contra
um selecionado de ex-jogadores,
no centro de treinamento da
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Ao final de um ciclo,
sempre existirá um novo e
foi com esse espírito de
dever cumprido que o
Rotakids, apadrinhado
pelo Rotary Club de
Cáceres, encerrou mais um
ano de trabalho, com uma
bela reunião festiva, onde
em assembleia elegeram o
presidente 2020/2021
Lucas Washington Rondon
Barbosa, de 9 anos. O
clima era de felicidade e
muito companheirismo,
com revelação do amigo da
onça, brincadeiras, banho de piscina e um farto churrasco, organizado pelos
chairmans Ednei e Zilmara com o apoio de vários companheiros. Desejamos
a garotada uma excelente férias e ao presidente indicado Lucas Washington
muito sucesso em seu ano rotário. Confira os melhores momentos da
confraternização...

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

Projeto Som da Vida

Lembrando de trabalho
voluntário em prol do
social, não poderíamos
encerrar o ano sem
parabenizar o Rotary Club
de Cáceres pelos projetos
que são desenvolvidos pela
instituição durante todo
ano. Merecendo destaque
os projetos Vózinha, Som
da Vida, Alfabetização de
Adultos, Judô, entre outros,
que só acontecem pela
colaboração ímpar da
sociedade cacerense. A
todos que de maneira
direta ou indireta
participam das ações o
nosso muito obrigada e os
nossos aplausos nesta
quinta-feira.
Projeto Alfabetização de Adultos

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de boa, mas intensa
comunicação e necessidade
de aprofundar conhecimentos. O
momento pode estar relacionado com a
aprovação de um novo projeto, que trará
algumas mudanças significativas em sua
vida.

comunidade Nossa Senhora de
Fátima, na estrada Jacinta, no
sábado, às 15h30.
No terceiro amistoso
oficial desta temporada, a equipe
venceu o time amador da cidade,
o Split, por 4 a 1, com gols de
Mosquito (2), Ramires e Zé
Henrique. Cleberson descontou.

Projeto Vózinha

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

