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CABRITEIROS VIOLENTOS
Vitima disse que um dos ladrões colocou um capuz em sua cabeça e ele pensou que iria morrer quando um deles desferiu uma coronhada de revolver na sua cabeça

Bandidos seqüestram filho
de ex-vereador em Cáceres
Foto: PM/MT

O filho do ex-vereador Célio Silva, (falecido em outubro do ano
passado na BR 070), C.S.F, 21, foi vitima de seqüestro em Cáceres, quando
trafegava com a caminhonete Amarok por ruas do bairro Santa Cruz. O
jovem teve seu veículo fechado por um Celta de cor preta, agredido a
coronhada na cabeça e abandonado no Jardim Celeste. A Amarok foi
recuperada na BR 070. Página 03

CAMPANHA SALARIAL

Sindicato programa assembléia
em Cáceres para discutir greve
Foto: JCC

Polícia guincha Amarok batida na fuga dos ladrões

SEGURANÇA PARTICULAR

Unidade SENAI/Cáceres oferece
curso para brigada de incêndio
Foto: Ilustrativa

A unidade SENAI de
Cáceres está oferecendo o curso
de Brigada de Incêndio nas
modalidades básico,
intermediário e avançado. Entre
as atribuições destes
profissionais está prevenção e
emergência. O curso é novo na
instituição e aborda temas
teóricos e práticos de combate a
incêndio e primeiros socorros,
além de formações
complementares e a carga horária
depende da necessidade da
empresa.
Página 03

Curso ministra teoria e pratica em prevenção e emergências

Agencia da ECT em Cáceres não deve sofrer alteração

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e
Telégrafos (Sintect) convocou para hoje, (18) assembléias gerais
extraordinárias para votar possível paralisação das atividades em Mato
Grosso. Assim como na semana passada, as votações serão realizadas em
Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Cáceres e Alta Floresta. Eles reivindicam,
principalmente, reajuste de 8% nos salários e manutenção de benefícios.
Página 05

BERERÉ DIGORESTE

INSS libera a 1ª parcela
do 13º no mês de agosto
Foto Arquivo

ESQUEMAS INTERNOS

Agentes brecam pescaria de
droga e celulares no cadeião

Aposentados e pensionistas já podem gastar por conta

Foto: Reprodução

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) receberão a primeira parte do 13º salário junto com a
remuneração de agosto. A 1ª parcela do abono anual corresponderá a até
50% do valor do benefício e deve injetar R$ 21 bilhões na economia do país
e movimentar o comércio e outros setores. Página 05

Agentes penitenciários
apreenderam dois telefones celulares com
respectivos carregadores e drogas que
seriam entregues a presos do Bloco I da
Cadeia Pública de Cáceres. O flagrante se
deu durante tentativa pelos presos, de uso
da “TIA” corda realizada com sacolas
plásticas, comumente usada repassar
produtos e objetos irregulares de uma cela
para outra.
Página 03
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A Bastilha Tupiniquim
Final de semana estávamos
batendo um papo com nosso amigo
jornalista carioca Fernando Brito e ele
comentando que alguns de nossos
editoriais, ratificava sua análise de
bancarrota tupiniquim, uma situação
melindrosa, que até a grande mídia
nacional regada às gordas publicidades do
governo, não conseguem mais escamotear
nas entrelinhas. Exemplos, (acessamos)
dois dos maiores jornais do país,
estampando noticias até então inseridas no
site do Brito e por vezes aqui no Correio
Cacerense, mostrando o pessimismo que
tomou conta de parte do meio empresarial
nas áreas industrial e comercial, deixando o
mercado financeiro como único lugar onde
há perspectivas de ganhar dinheiro no
Brasil.
Ou perder, dada a situação de
instabilidade que, aqui e lá fora, toma conta
da economia. Pois bem, o milagre do cala
boca da Copa acabou prá nós há quase duas
semanas e prá dita grande mídia, domingo
último, com o sobe-sobe de duas nações
sérias; oposto do cai-cai do cabelo de
macarrão, do poder de compra do
assalariado e óbvio, do prestigio político
dos poderosos, medido em pesquisas, na
margem de erro. Mas, enfim, como diz um
colega nosso de uma TV, o que estava ruim,
piorou e indica que irá piorar ainda mais,
(pior do que está, fica sim, Seu absestado),
não é mesmo?
Com destaque para o setor de
construção civil que, à exceção do emprego
doméstico, mais difícil de medir, por conta
de sua pulverização, é o que mais emprega
no país. Convenhamos, nenhuma surpresa
nem mistério nestes índices: é
simplesmente, o reflexo óbvio da paralisia
que tomou conta do Governo Federal,
sobretudo, e dos governos em todos os
níveis.
Falando em queda, domingo
último, dia 15, coincidentemente, os
franceses com o bi-campeonato mundial na
Rússia, comemoravam a queda da Bastilha,
dia 14 de julho de 1.798, com suas raízes
socioeconômicas. Bastilha representava o
Estado, detentor do poder econômico, sem

OPERANDO MESMO
Quase R$ 2 bilhões devidos ao SUS não
foram repassados pelas operadoras de
planos de saúde ou estão contingenciados
devido a ações judiciais impetradas pelas
empresas. O valor se refere a atendimentos
prestados a beneficiários de saúde
suplementar por unidades públicas de saúde.
A cobrança é prevista pela Lei 9.656 de
1998, que define que as operadoras devem
ressarcir a União sempre que um de seus
beneficiários usar o SUS para um serviço
que esteja previsto no contrato do plano de
saúde. Se fosse uma divida de um cidadão
comum, seus bens já teriam sido penhorados
e leiloados.
CONCILIADORES
A Comarca de Mirassol D'Oeste divulgou o
Edital nº 8/2018, que torna público o
resultado definitivo do Processo Seletivo
para Credenciamento de Conciliadores para
o Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania (Cejusc) local. No mesmo
documento, disponibilizado pela juíza e
diretora do Foro, Edna Ederli Coutinho,
também está disponível o gabarito definitivo
da prova, realizada no dia 1º de julho de
2018. Mais informações: (65) 3241-1391.
ÔBA-ÔBA, FÉRIAS!
Os deputados estaduais entrarão em férias a
partir da próxima quarta-feira (18). O
recesso parlamentar está previsto no
calendário da Assembléia Legislativa e deve
durar 15 dias. Com isso, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2019 deve ser
votada apenas em setembro deste ano. Com
R$ 19 bilhões, o projeto de lei enviado pelo
Governo do Estado prevê um orçamento
menor em R$ 1,3 bilhão para o próximo ano
em relação aos R$ 20,3 bilhões de 2018.
Mesmo assim, é muita grana, tudo impostos
que a gente paga pro governo.
MAPA DA MINA
Quer saber prá onde vai toda essa grana? É
simples, a Assembléia Legislativa deve
receber R$ 506 milhões, o Tribunal de
Justiça R$ 1 bilhão, o Tribunal de Contas do
Estado R$ 357 milhões, o Ministério
Público Estadual R$ 410 milhões e a
Defensoria Pública Estadual R$ 126
milhões. É muito gravatinha ganhando os
tubos e a gente na perrenga dos diabos,
contando moedinhas prá pagar o badeco e o
Peéfe ali na Filó, complicado, né, Mané? E
não pensa que é só aqui no Matão, Xô Mano,
esse tsunami faz parte das políticas
tupiniquins!
QUEBRADEIRA
As seis maiores empreiteiras brasileiras, que
já dominaram os megaprojetos de
infraestrutura do País, perderam R$ 55
bilhões em faturamento desde 2015.
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo
Corrêa, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e
Constran (da UTC) tiveram suas receitas
reduzidas a um quarto nesse período - de R$
77 bilhões para R$ 22 bilhões. A rápida
deterioração financeira dessas construtoras
é reflexo da crise econômica do País e do
envolvimento delas na Operação Lava Jato.
QUEBRADEIRA II
De 2015 para cá, as empresas tiveram de
enxugar suas estruturas e reduzir o quadro
de funcionários. O levantamento feito pelo
Estado com as seis maiores construtoras
mostra que o corte no número de
trabalhadores beira os 200 mil em três anos.
Toda a indústria da construção perdeu 500
mil postos de trabalho no período, segundo
dados da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC).

a representatividade política equivalente, o
povo marginalizado e faminto, enquanto os
poderosos, governantes e nobreza,
gozavam de múltiplos privilégios.
Fato que gerou uma reação em
cadeia por toda a França, fazendo surgir um
movimento popular organizado e armado,
composto por uma camada popular urbana
dominada pela burguesia, e outra, formada
no campo e caracterizada pela
radicalização revolucionária. E a arapuca
poderosa caiu em 1.798, há 220 anos
passados.
Não temos claro, o futebol da
França, mas temos a nossa Bastilha, e sem
reação popular, não vemos solução
possível para reativar a economia brasileira
senão pela recuperação de um clima de
normalidade política. Nada a esperar do
governo com seu discurso, que não tem o
que prometer senão “ordem” e “lei”, uma
espécie de brioches modernos a quem vai
faltando o pão.
Muito bem lembrado pelo amigo
Brito, nosso país, está sendo dirigido por
gente na economia e nos aparelhos de

Estado, que não consegue alcançar a idéia
de que ou temos uma política inclusiva ou
não teremos política alguma que se
sustente. Nada lhes passa à cabeça para
resolver seus problemas senão trazer um
rottweiler para tomar conta da casa. Veja o
leitor que o IBGE não mente, e ele divulgou
no final de semana, o resultado do setor de
serviços no Brasil, no mês de maio.
A queda de 3,8%, pesa muito nos
cálculos do Produto Interno Bruto:
representa 73% do total de toda a atividade
econômica. No ano de 2018, e nos últimos
12 meses, o acumulado voltou a índices
claramente negativos, ficando 1,3%
negativo em relação ao período de janeiro a
maio. Nos subsetores, só o de
intermediação financeira (bancos) tem
resultado positivo, assim mesmo de apenas
1%. A perspectiva de desempenho da
economia brasileira, que começou o ano
com “sonháticos” 3% já baixou, nas contas
oficiais do Governo, para algo em torno de
1,5% e cá prá nós, sem pessimismo, mas
com realismo, duvidamos que chegue a
1%. Esperar prá quando?

A Embraer vai virar Vemag?
A gente era guri e entre os carros
mais populares do Brasil estavam os
DKV-Vemag (na verdade, DKW, de
Dampf Kraft Wagen, em alemão): um
sedã, uma camioneta, o jipe “Candango”
e, já no final, um coupé, o Fissore.
(Vemag, acredite, significava “Veículos
e Máquinas Agrícolas”, a empresa
brasileira que detinha os direitos de
fabricação dos alemães da Auto Union –
hoje a Audi, subsidiária da Volkswagen).
Quando lançados, tinham
metade das peças produzidas aqui e,
anos depois, todas elas. Mas a Volks
comprou a Auto Union e passou a
“apertar” a Vemag com ameaças de
cassar-lhe a licença de uso no Brasil.
Tanto fez que comprou a Vemag,
anunciando um grande futuro para ela,
como você vê no anúncio que reproduzo

no alto do post.
Meses depois. a Vemag estava
fechada e os DKV saíram de linha,
apesar da promessa da VW de que a
compra da Vemag, mão era para uma
empresa ficar mais fraca, mas as duas
mais fortes”.
Repete-se, 60 anos depois, a
história com a compra (o nome é este,
não se engane com o papo de “jointventure”) da Embraer pela Boeing.
Não tão rápido, porque a carteira
de encomendas da Embraer em jatos de
médio porte é imensa. Nenhuma razão
“de mercado”, portanto, para vender
uma empresa que é, disparado, a maior
do mundo neste segmento.
Nem se está vendendo galpões e
maquinários para montagem de
aeronaves, essencialmente. Vende-se,
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isto sim, a tecnologia e o conhecimento
aeronáuticos que o país desenvolveu em
meio século.
A história de que ficaremos com
a aviação executiva e a militar é um
dourado falso sobre a pílula, porque é a
aviação comercial quem dá suporte a
estes setores, seja em faturamento, seja
em desenvolvimento tecnológico. E a
nova empresa, assumidamente,
responderá diretamente à matriz norteamericana.
Os galpões da Vemag, de onde
sairiam, segundo a promessa, mais
DKV, passaram a servir para a
montagem da Kombi VW. Se não
tivermos um governo que impeça esta
barbaridade, as plantas da Embraer, em
poucos anos, estarão fazendo o mesmo.
***___Fernando Brito – Jornalista.

Rosane Michels - Editora
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TERIA E PRÁTICA

O curso é novo na unidade SENAI de Cáceres e aborda temas teóricos e práticos de combate a incêndio e primeiros socorros, além de formações complementares

Curso para brigadista abre
vagas no SENAI de Cáceres
A
Assessoria c/ Redação

Foto: Ilustrativa

unidade SENAI de
Cáceres, está oferecendo
o curso de Brigada de
Incêndio nas modalidades básico,
intermediário e avançado,
atendendo a legislação matogrossense, que desde 2016,
tornou obrigatória a presença de
brigadistas de incêndio em
qualquer edificação acima de 750
metros quadrados, com um ou
mais funcionários. Para atender a
essa demanda, qualificação que é
destinada a estabelecimentos e
comerciais e industrias, que
desejam se adequar à normativa.
O curso é novo na
instituição e aborda temas
teóricos e práticos de combate a
incêndio e primeiros socorros,
além de formações
complementares. Entre as
atribuições destes profissionais
está prevenção e emergência. A
carga horária pode variar de
acordo com a necessidade da
empresa.
O curso compreende a
prevenção: Análise dos riscos
existentes durante as reuniões da

simulados e Conhecer o Plano de
Emergência da Edificação
aprovado juntamente com o
Projeto de Prevenção, Combate a
Incêndio e Pânico (PSCIP).
No item emergência:
Identificação da situação;
Alarme/abandono de área;

PESQUE-DROGAS

Segurança apreende celulares
e droga no cadeião de Cáceres

Da Redação

A

Simulações em aulas praticas fazem parte do curso do SENAI

brigada de incêndio; Notificação
ao setor competente da empresa
ou da edificação das eventuais
irregularidades encontradas na

prevenção e proteção contra
incêndios; Orientação à
população fixa e flutuante;
Participação nos exercícios

VIOLÊNCIA URBANA

Filho de ex-vereador foi alvo
de seqüestradores em Cáceres

Da Redação

O

filho do ex-vereador
Célio Silva, (falecido em
outubro do ano passado
na BR 070), C.S.F, 21, foi vitima
de seqüestro na noite de
anteontem, em Cáceres, quando
trafegava com a caminhonete
Amarok por ruas do bairro Santa
Cruz.
O jovem teve seu veículo
fechado por um Celta de cor
preta, oportunidade em que três
suspeitos magros e altos
desceram e anunciaram o assalto.
Segundo a vitima que
passou por momentos de pavor,
um dos bandidos colocou um
capuz em sua cabeça e ele pensou
que iria morrer naquela hora, pois
os ladrões estavam muito

Acionamento do Corpo de
Bombeiros e/ou ajuda externa;
Corte de energia e Primeiros
socorros.
A formação pode ser
realizada dentro do SENAI ou in
loco. Mais informações no
SENAI Cáceres (65) 3223 4033.

nervosos, tendo um deles
desferido uma coronhada de
revolver na sua cabeça.
Como era um lugar
público, populares que de longe
avistaram o crime avisaram a
policia que acionou diversas
guarnições realizando diligências
no intuito de encontrar os
bandidos, a vítima e o veículo
Volkswagen Amarok.
C.S.F foi localizado
abandonado no bairro Jardim
Celeste e socorrido ao H.R de
Cáceres. Por volta das 20h00,
policiais rodoviários federais que
realizavam uma fiscalização de
rotina avistaram o veículo
roubado da vítima no Km 741 da
BR 070, com um dos ladrões em
Foto: PM/MNT

seu interior.
Foi dada a ordem de
parada a Amarok, mas o condutor
empreendeu fuga.
Os policiais realizaram
acompanhamento do veículo e no
km 743 daquela rodovia, o
motorista bandido fez curva
brusca em direção ao
acostamento, abandonado o
veículo ainda em movimento.
O ladrão meio
atabalhoadamente, passou a
correr e adentrou ao mato fechado
existente nas margens da BR, não
sendo localizado.
O veículo com danos ao
ser abandonado e colidiu com
uma árvore, foi guinchado ao
pátio da Del Pol para as demais
providências.

gentes penitenciários
apreenderam dois
telefones celulares com
respectivos carregadores e drogas
que seriam entregues a presos do
Bloco I da Cadeia Pública de
Cáceres. A apreensão aconteceu
na manhã do último domingo
(15) após suspeitas, que se
concretizaram.
Segundo o Diretor da
Unidade Prisional, Welton Dias
Ribeiro, os agentes receberam
uma denúncia anônima e
monitorando o comportamento
dos detentos, lograram frustrar o
repasse mediante a “TIA” uma
corda realizada com sacolas
plásticas, comumente usada
repassar produtos e objetos
irregulares de uma cela para
outra.
De acordo com a
afirmação do diretor, um celular
como esses apreendidos custa
dentro da cadeia, custa ao
receptor, algo em torno de R$ 3 a

4 mil reais, enfatizando que o
celular serviria para a realização
de golpes mas, que o detento
responsável pelo esquema já foi
identificado e deverá responder
por mais este delito. Foram
apreendidos um aparelho de
celular com carregador, um
celular desmontado, quatro
garrafas de bebidas alcoólica
artesanal, três pedaços de
colchão, dois travesseiros, um
balde e cinco trouxinhas de
drogas.
A direção da Cadeia
Pública de Cáceres informou que
abriu um procedimento para
investigar o caso. Não restam,
duvidas que os produtos
chegaram até os presos através de
uma burla nas visitas e agora as
investigações buscam apurar esta
entrada. Os celulares e as porções
de droga foram entregues na
Delegacia de Polícia Civil de
Cáceres, para as demais
providencias.
Foto: Reprodução

A muamba apreendida no cadeião está sendo investigada

Amarok foi guinchada ao Cisc que investiga o seqüestro/roubo
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OBRAS NA MT-248

Desde 2012 rodovia já apresentava péssimo estado de conservação, com enormes buracos na pista e falta de sinalização adequada, com faixas de solo apagadas

Ação judicial busca conclusão
de trecho Jauru/Figueirópolis
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Há mais de seis anos trecho da rodovia é pedaço de mau caminho

O

Ministério Público
Estadual ingressou com
ação civil pública, com
pedido de antecipação de tutela,
para que o Estado de Mato Grosso
conclua as obras da MT 248, no
trecho entre Jauru e
Figueirópolis, bem como, que o
Estado e a empresa Terranorte
indenizem os usuários pelos

danos causados.
As condições de
trafegabilidade da rodovia são
precárias, sendo registrados entre
2012 e 2018, 115 boletins de
ocorrência referentes a acidades
de trânsito, ocorridos somente no
citado trecho, muitos deles com
vítimas fatais.
De acordo com a ação,

impetrada pela Promotoria de
Justiça de Jauru, o trecho
rodoviário possui tráfego intenso
de veículos (carros, motos,
caminhões e ônibus), inclusive,
ônibus que fazem o transporte de
universitários, no período
noturno, para estudar em
Araputanga e São José dos
Quatro Marcos.
Na rodovia MT 248
também transitam ambulâncias
com pacientes para as cidades
pólo mais próximas.
O promotor de Justiça de
Jauru, Daniel Luiz dos Santos,
destacou que já havia ação civil
pública, Cód. 30429, naquela
Comarca com liminar deferida
em 2012 e sentença favorável em
2014, determinando o início das
obras e a apresentação de
cronograma de execução,
todavia, o cronograma nunca foi
apresentado, e naquela ação, não
foi estabelecido prazo para a
conclusão das obras.
Na época (2012), a
rodovia apresentava péssimo
estado de conservação, com
enormes buracos na pista, além
da falta de sinalização adequada,

com faixas de solo apagadas. O
Estado chegou a licitar o serviço,
porém, a empresa vencedora, à
época, Terranorte Engenharia,
não demonstrou capacidade
técnica e estrutura suficiente para

executar a obra, não cumpriu os
prazos pactuados e executou
serviço de má qualidade,
deixando a rodovia em estado
pior do que estava, conforme
relatórios acostados nos autos.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Governo paga 1ª parcela
do 13º salário em agosto
Assessoria

A

posentados e pensionistas
do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)
receberão a primeira parte do 13º
salário junto com a remuneração
de agosto. A primeira parcela do
abono anual corresponderá a até
50% do valor do benefício.
O decreto autorizando a
antecipação foi assinado na
segunda feira, (16) e a medida
deve injetar R$ 21 bilhões na
economia do país e movimentar o
comércio e outros setores.
Como determina a
legislação, não haverá desconto

de Imposto de Renda na primeira
parcela paga a aposentados e
pensionistas do INSS, pois o
imposto sobre o valor somente
pode ser cobrado na segunda
parcela da gratificação natalina, a
ser paga junto com a remuneração
de novembro.
Desde 2006, o governo
antecipa a primeira parcela do 13º
salário dos aposentados e
pensionistas na folha de agosto.
Somente em 2015, o pagamento
foi adiado para setembro, por
causa do ritmo fraco da economia
e da queda da arrecadação.
Foto: Arquivo

GENTE ARMADA

Força Tática prende suspeitos
apreendendo duas espingardas
Da Redação

E

m Operação Integrada
Fronteira Segura no final
de semana, ultimo
sábado, por volta das 22h00, a
polícia militar através das
e q u i p e s d a F o r ç a
Tática/6°Comando Regional,
realizava um bloqueio em uma
estrada vicinal próximo a ponte
do Echu, quando avistou a S-10
de cor branca, placa I.Q.V 8791 e
acionou o silibim e a sirene para
que fosse feita a abordagem,
oportunidade em que o condutor
reduziu bruscamente a
velocidade, arremessando algo
pela janela.
Foi realizada a
abordagem, e no veículo estavam
três indivíduos, uma do sexo
feminino de iniciais M.L.F.C, 38,
e 2 do sexo masculino, um de
iniciais A.T, 35, e o outro de
iniciais A.D.C, 45, que possuía
passagem por tráfico.
Os masculinos foram
submetidos a busca pessoal, nada
de ilícito sendo encontrado,
porém em busca veicular foi
localizado atrás do banco do
passageiro, uma espingarda
gauge cal. 28 de marca CBC n°
433749, modelo 651 com uma
munição deflagrada e de imediato

foi dada voz de prisão aos três
indivíduos.
No papo reto com os
policiais, o suspeito de iniciais
A.T disse que a espingarda seria
de sua propriedade, que este
voltava de uma pousada
localizada na região e tinha como
destino Cáceres, relatando ainda
que possuía outra arma de fogo
tipo espingarda cal.22, que tinha
deixado na pousada.
A equipe de Força Tática
juntamente com o suspeito, foi
até a Pousada Rancho Santa

Helena, no assentamento Flor da
Mata, onde a cunhada do
suspeito, Ana Paula, autorizou a
entrada em sua residência,
mostrando o local onde estava a
outra espingarda.
Sobre o objeto
arremessado pela janela da
camioneta, o suspeito disse que se
tratava de munição cal.22. A.T, o
veículo e as armas apreendidas
foram encaminhados até o CISC
para confecção de boletim de
ocorrência.

Parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício

Foto: PM/MT

Suspeito com armas estava com colegas na camioneta S-10
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CAMPANHA SALARIAL
Na última semana, foi aprovado indicativo de greve em MT, onde a paralisação pode ocorrer mesmo que, no Brasil, a maioria opte por continuar trabalhando

Cáceres na rota de assembléias
para discutir greve dos Correios
Sintec c/ Redação

Foto: JCC

Agencia dos Correios de Cáceres mantém atendimento normal

O

Sindicato dos
Trabalhadores nas
Empresas de Correios e
Telégrafos (Sintect) convocou para
esta quarta-feira (18) assembléias
gerais extraordinárias para votar
uma possível paralisação das
atividades em Mato Grosso. Assim
como na semana passada, as
votações serão realizadas em
Cuiabá, Sinop, Rondonópolis,
Cáceres e Alta Floresta.
Em vários estados
brasileiros, trabalhadores dos
Correios se mobilizam pela
campanha salarial do próximo ano.
Em Brasília (DF), representantes

sindicais negociam com a direção da
empresa as cláusulas do próximo
acordo coletivo. Eles reivindicam,
principalmente, reajuste de 8% nos
salários e manutenção de benefícios.
A empresa, por outro lado,
pede mais 30 dias para conclusão das
negociações, solicitação que a
categoria aceita, mediante a
prorrogação do acordo coletivo em
vigência desde o ano passado e
válido até 31 de julho. No Brasil, há
possibilidade de greve por tempo
indeterminado a partir de amanhã,
(19).
Em Mato Grosso, na última
semana, foi aprovado indicativo de

greve. Entretanto, a paralisação no
Estado pode ocorrer mesmo que, no
Brasil, a maioria opte por continuar
trabalhando. Isso porque o sindicato
estadual colocou na pauta de votação
das assembléias gerais
extraordinárias um ato considerado
como “perseguição política” a um
dirigente da entidade.
“Em retaliação à
mobilização dos trabalhadores, a
empresa demitiu um dirigente que é
secretário de Assuntos Postais do
sindicato, em tentativa de passar a
mensagem para os funcionários que,
se forem para greve, serão demitidos
como o dirigente”, disse, o
presidente do Sintect Mato Grosso,
Edmar Leite.
No total, 1.550 profissionais
trabalham nos Correios em Mato
Grosso. O sindicato alega que há um
déficit no quadro funcional e que a
empresa deveria empregar, no
mínimo, 2,3 mil trabalhadores para
dar conta da demanda no Estado.
No ano passado, a categoria
paralisou as atividades por 18 dias. O
movimento foi encerrado em
outubro, após proposta que previa
reajuste de 2,07% nos salários e
benefícios, manutenção das
cláusulas sociais, compensação de
64 horas (oito dias) e desconto dos
demais dias de ausência, além da
manutenção das cláusulas já
existentes no acordo firmado em
2016.

SUSPEITAS DE PROPINA

Juiz acolhe denúncia do
MPE contra Yuri Bastos

MPE c/ Redação

O

juiz Jorge Luiz Tadeu
Rodrigues, titular da 7ª Vara
Criminal de Cuiabá, manteve o
recebimento de uma denúncia do
Ministério Público Estadual (MPE)
contra o ex-presidente do MT Saúde,
Yuri Alexei Vieira Bastos Jorge, o Yuri
Bastos. A decisão é do último dia 20 de
junho e foi publicada no Diário de
Justiça Eletrônico (DJE) desta segundafeira (16).
Na mesma ocasião, o
magistrado negou o pedido de
desentranhamento de imagens juntadas
na denúncia, apresentada em 2011, que
mostram Yuri Bastos recebendo um
envelope com dinheiro, notas de R$ 50 e
R$ 100, no ano de 2010; que seria
oriundo de propina paga pela empresa
Connectmed CRC Consultoria,
Administração e Tecnologia em Saúde
Ltda. em troca de um contrato com o MT
Saúde, na época em que Yuri era o
presidente, entre 2006 e 2010. Nesse
período, estima-se que o ex-presidente
tenha recebido R$ 3,3 milhões de
vantagem indevida.
A defesa de Yuri alegava que as
imagens eram ilícitas, mas o Ministério
Público negou, dizendo que as mesmas
foram exibidas em um telejornal local e
que o próprio acusado havia confirmado
que era ele quem aparecia nas imagens.
A defesa pediu que ao menos as imagens
passassem por uma perícia, o que

também foi negado pelo juiz.
Além de confirmar a aceitação
da denúncia, o juiz Jorge Tadeu marcou
as datas das audiências de instrução e
julgamento do caso, que começarão no
dia 13 de agosto, com a oitiva das
testemunhas de acusação.
Tramitando desde 2011, o
processo que apura corrupção teve a
denúncia aceita em 2014 contra Yuri
Bastos, o contador Hilton Paes de Barros
e o administrador de empresas William I
Wei Tsui. Em 2016, no entanto, as
punibilidades contra eles foram extintas
por terem se passado 8 anos desde a
suposta prática do crime de dispensar
licitação para contrato com o Poder
Público. Porém, no ano passado, o
Ministério Público Estadual pediu que o
processo voltasse ao seu curso normal, o
que foi atendido pelo juiz.

Ex-presidente do MT Saúde, Yuri
Alexei Vieira Bastos Foto: Arquivo
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POSTURAS EXTREMAS

Na recomendação procuradora pede ao presidente da Assembléia que previna a ocorrência de uso indevido ou promocional incluindo a TV Assembléia e a tribuna

Presidente da AL dispara
contra vedações eleitorais
G.D c/ Redação
Foto: Arquivo

O

presidente da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso
(ALMT), Eduardo Botelho
(DEM), afirmou que caso os
deputados estaduais sejam proibidos
de fazer pronunciamentos políticos
na tribuna do Parlamento, é melhor
fechar as portas da Casa durante o
período eleitoral.

A afirmação foi feita em
resposta às recomendações do
Ministério Público Eleitoral sobre as
vedações aos agentes públicos neste
período.
“No período eleitoral, a
Assembléia fica fechada e cada
deputado vai pra casa. É melhor do
que falar que o deputado não pode

fazer crítica. Eu não entendo”, disse
em entrevista à Rádio Capital FM, na
última segunda-feira (16), quando
questionado sobre pronunciamentos
de opositores, como a deputada
Janaina Riva, ao governador Pedro
Taques (PSDB), que será candidato à
reeleição.
“O trabalho parlamentar é

Presidente Eduardo Botelho sugere fechar a assembléia

isso. Se você não puder criticar, não
puder falar, então eu não sei o que
pode. Faz parte, ela é oposição, é um
direito dela. Se isso está
atrapalhando algum candidato,
então tem que fechar a Assembléia”,
afirmou Botelho.
Na recomendação enviada
na semana passada, a procuradora
eleitoral Cristina Nascimento de
Melo pede ao presidente da
Assembléia que previna a ocorrência
de uso indevido ou promocional nas
dependências do órgão, incluindo a
TV Assembléia e a tribuna da Casa.
O presidente afirmou que a
Procuradoria da Assembléia já está
analisando o documento e que
algumas orientações, como o uso
adequado de combustível, de carros
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oficiais e do aparato da Casa já
tinham sido repassadas aos
deputados. Com relação aos
discursos feitos na tribuna, Eduardo
Botelho afirmou ser difícil a
fiscalização.
“ É d i f í c i l d i s t i n g u i r.
Evidentemente nenhum deputado
vai à tribuna pra pedir voto. Agora,
ele falar do trabalho dele, do que ele
está desenvolvendo, do projeto, de
indicações isso aí não tem jeito.
Isso faz parte do trabalho
parlamentar. Realmente não tem
como nós tolhermos isso”, explicou.
O deputado também disse
ser contra a não transmissão das
sessões plenárias, que ele entende
como forma de dar publicidade ao
trabalho da Casa.
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BRIGA DOS SETE

Atual campeão, Dourado, garantido no torneio nacional, disputará a competição com a garotada que recentemente sagrou-se campeã do Estadual Sub19

Clássico Cuiabá/Dom Bosco
abre a Copa Federação 2018
S
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

egunda competição mais
importante do
calendário do futebol
mato-grossense, a Copa FMF
deste ano está marcada para
iniciar no dia 22 de setembro,
num Sábado.
Dos dez clubes que
integraram e disputaram o
Campeonato Mato-grossense
da Primeira Divisão deste ano,
sete deles se habilitaram a
brigar pela terceira vaga de
Mato Grosso à Copa do Brasil
do próximo ano.
Atual campeão, Cuiabá,
mesmo já garantido no torneio
nacional, disputará a
competição com a garotada
que recentemente sagrou-se
campeã do Estadual Sub19.

Os demais são os
tradicionais Mixto, Clube
Esportivo Operário Várzeagrandense, Dom Bosco, União
de Rondonópolis, Araguaia e
Poconé, que foi rebaixado à
Segunda Divisão do próximo
ano.
Luverdense, que está na
Série C do Brasileirão após
descenso no fim da temporada
passada e que espera
confirmação da vaga à Copa do
Brasil por meio do ranking da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), Sinop, vicecampeão deste ano e Ação,
abriram mão de tentar a
conquista da Copinha.
A rodada inaugural
divulgada pela Federação

Mato-grossense de Futebol
(FMF) prevê três confrontos.
Na condição de campeão
mato-grossense, o Cuiabá terá
logo no início do torneio
seletivo o Dom Bosco,
reeditando uma das duas finais
que a competição teve na
edição passada.
J á U n i ã o d e
Rondonópolis, que faturou o
título da segunda decisão em
cima do 'Dourado', medirá
força com o Araguaia, jogo
marcado para o estádio
Luthero Lopes.
Já o Poconé, que
amargou descenso no Estadual
deste ano por uma série de
irregularidades, jogará contra o
Mixto, provavelmente no

OLHO EM 2019

Cacerense começa guerra
pela volta a série A do MT
C.N c/ Redação

V

isando a competição
que dá direito a
retornar a elite do
futebol mato-grossense, a
equipe do Cacerense começou
ontem, os treinos em Cuiabá no
CT do Brasil Central, contando
com oito jogadores vindo de
empréstimos e mais cinco

contratações, além de alguns
atletas de Cáceres.
Os atletas estão
alojados no CT durante a
competição, quem deverá
comandar a equipe nesta
competição deverá ser o
experiente treinador Gianni
Freitas com passagens pelos
Foto: Anderson Gallo

Gianni Freitas comandará o Cacerense na Copa
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clubes do Dom Bosco e
Corumbaense. A competição
será disputada em Cuiabá entre
os dias 21 e 28 de Julho, com
todos os jogos sendo
realizados na Arena Pantanal.
A fórmula também foi
alterada, será por pontos
corridos em um grupo com as
três equipes: Juara, Cacerense
e Operário F.C LTDA jogando
em turno único. Os dois
primeiros colocados garantem
a vaga no Campeonato Matogrossense da 1ª divisão em
2019 e quem somar mais
pontos na chave será o
campeão.
Confira os confrontos: Juara
x Operário F.C LTDA – Arena
Pantanal – 21/7 (15h30);
Cacerense x Juara – Arena
Pantanal – 25/7 – (15h30)
O p e r á r i o F. C LT D A x
Cacerense – Arena Pantanal –
28/7 – (15h30).

Cuia e Azulão sempre foi um confronto duro na Arena

estádio Neco Falcão.
O Operário Várzeagrandense folgará na primeira
rodada da disputa. O
representante da Cidade
Industrial só entrará em campo
no dia 30 de setembro, num
Domingo.
O confronto será diante
de seu maior rival no futebol

estadual, o Mixto.
Neste ano, os sete
times vão jogar entre si, em
turno único, classificando-se a
fase semifinal os quatro
primeiros colocados. O
campeão da Copinha, exceção
do Cuiabá, irá assegurar vaga
na Copa do Brasil do próximo
ano.
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Esotérico
A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e rever alguns relacionamentos,
tanto pessoais quanto profissionais. Uma
sociedade ou parceria comercial pode
apresentar dificuldades.

A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia em que
você pode estar mais tenso
e pessimista, interiorizado
e preocupado. Procure não levar tudo tão
a sério e melhore seu humor, pois essa
energia não dura mais que um dia.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de pressão,
especialmente no trabalho,
que se torna mais intenso. O
dia pode ser mais difícil, com
enfrentamento de problemas e
dificuldades. No entanto, mantenha a
calma, pois essa energia é passageira.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de amizades e conversas vazias.
Vo c ê e s t á s e m p a c i ê n c i a p a r a
superficialidades. No entanto, mantenha a
calma, pois essa energia é passageira.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de revisão
e reavaliação de questões
que envolvem o coração.
Um romance pode trazer dificuldades e
preocupações. No entanto, procure
manter a calma, pois essa energia é
passageira.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de maior
envolvimento e aumento
de responsabilidades em projetos em
equipe. É possível que você seja
convidado a gerenciar uma equipe de
trabalho inesperadamente. Procure
manter a calma e seja racional.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia em que
você vai preferir estar em
casa, juntos dos seus, a qualquer
compromisso social. Você estará mais
fechado e introspectivo, mais voltado
para assuntos domésticos e familiares.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de
a u m e n t o
d e
responsabilidades e necessidade de
envolver-se com mais comprometimento
em um projeto profissional. Uma
promoção ou início de um novo projeto
pode ser adiado por alguns dias.

A Lua entra em Libra e recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando um
dia de quietude e reflexão, de
dificuldade de interagir
socialmente. O momento
pode envolver a necessidade de
planejamento de uma reunião de negócios.
Sua capacidade estratégica melhora
consideravelmente.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de maior
envolvimento com sua
mente e espírito, maior
contato com a validade de sua filosofia e fé
em sua vida. O momento pode trazer certo
pessimismo, no entanto, não se deixe levar
por ele, pois essa energia é passageira.

A Lua entra em Libra e
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando um dia de
preocupações voltadas para
sua vida material e
financeira. O dia é ótimo para organizar
ganhos e gastos, pois o período pede
economia. Um aumento ou promoção
pode ser adiado temporariamente.

A Lua entra em Libra e recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando um
dia de maior envolvimento
com seu mundo emocional,
que se torna mais profundo.
Um relacionamento íntimo pode ser
questionado ou aprofundado. Uma
negociação envolvendo uma parceria
financeira pode ser concretizada.

By Rosane Michels

Nossas felicitações ao educador físico
Stevan S. Peres que nesta data comemora
mais um ano de existência e recebe o carinho
especial dos familiares e amigos. Feliz
Aniversário com votos de felicidades,
realizações, saúde e prosperidades. Que
Deus em sua infinita bondade lhe reserve
muitos anos de vida. Parabéns!!!

Embelezando nossa High Society nesta quarta-feira, Danyelli
Aniceto Silva a quem desejamos felicidades pela passagem de
mais uma primavera. Felicidades hoje e sempre.

Com ligeiro atraso, mas em tempo de parabenizar o jovem
Julio Furlaneto pela passagem do seu natalício
transcorrido no domingo. Que esse novo ano de vida seja
pleno de conquistas e vitórias. Felicidades sempre!!!

Votos de breve recuperação a Erni Pinheiro
Saravy, ele que no fim de semana passou por
procedimento cirúrgico. Estimamos sua
melhora.

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

