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ÚLTIMO GOLE

Vitima que teria se afogado no corixo, não tinha parentes em Cáceres, trabalhava de peão numa fazenda apesar de idoso e aposentado e gostava de uma cachaça

Aposentado encontrado morto
em Cáceres estaria alcoolizado
Foto: Doc-Pessoal

O aposentado sexagenário José Miguel Gomes, foi encontrado
morto em um Corixo numa comunidade rural em Cáceres anteontem e
conforme apurou a PM junto a testemunhas, ele era dado ao vicio da
embriaguez e teria caído numa poça d'água onde veio a morrer afogado. Ao
lado do corpo do idoso, havia uma garrafa com resto de cachaça.
Página 03

FLAGRA & CANA

Assaltantes são presos
com produtos roubados
Foto: PM/MT

Vitima estaria bêbado e teria afogado na poça d'água

l

FIFOLK 2018

Cáceres volta a sediar festival
de folclore no final de semana
Foto: Ronivon Barros

Este ano o Fifolk-MT
(Festival Internacional de
Folclore de Mato Grosso)
promovido pelo Grupo Chalana,
com apoio entre outros da SEC Secretaria de Estado de Cultura
de Mato Grosso e Prefeitura
Municipal de Cáceres, será na
última semana de maio, nos dias
26 e 27 deste mês, como sempre,
na Praça Barão do Rio Branco.

Diego e Francisco foram esquecidos pelos comparsas

Dois integrantes de uma quadrilha de assaltantes foram presos por
policiais da 1ª Cia de Mirassol D'Oeste, quando se prepararam para fugir
com os pertences de valor roubados de uma família que havia sido rendida
e presa no banheiro da casa. Diego Francisco de Oliveira e Francisco
Willame Dourado, estão chaveados e osa demais bandidos se evadiram.
Página 04

UNANIMIDADE

Medida cautelar do TCE
mantém suspenso a RGA
Foto: Arquivo

Página 03
Grupos de vários países participam do festival itinerante

PROJETO SOCIAL

Policial civil coordena judô
e vida em Pontes e Lacerda
Foto: PJC-MT

O investigador e sensei Hélio Garcia
e sua esposa Loana Longo, coordenadores
do Projeto Social Judô e Vida em Pontes e
Lacerda promoveram sua primeira edição
do campeonato Open no último sábado (19)
Ginásio poliesportivo Bezerrão. O projeto
Judô e Vida objetiva educar e prevenir que
crianças e adolescentes não sejam aliciadas
pela criminalidade.

Desta vez, não houve mobilização como das anteriores

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCEMT) manteve suspenso o pagamento da parcela de setembro da Revisão
Geral Anual (RGA) aos servidores públicos do Poder Executivo estadual,
em julgamento de medida cautelar proferida pelo conselheiro interino
Isaías Lopes da Cunha. A votação ocorreu na sessão de ontem. Página 05

Página 04
Evento contou com a participação de judocas da região
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Ah, os Ócios do Ofício!
Pois bem, o deputado fulano de tal das
quantas, beneficiou o município tal e coisa com
R$ 200 mil para pavimentação de ruas do bairro
periférico da Vila Algum lugar, que beleza, Dona
Tereza, isso é que é um político porreta, a gente
vai votar nele, certo? Errado, comadre, esta
merreca é apenas uma parte dos R$ 14 milhões e
800 mil reais que ele recebe do nosso dinheiro
que o presidente distribui para fazer esmola com
chapéu alheio.
Alguns maquiavélicos ainda faturam
em cima das tais emendas parlamentares, com
propinas no Rachid com prefeitos e
empreiteiros, as noticias estão no cotidiano da
mídia e não nos deixa mentir, aliás, este defeito
procuramos evitar ao máximo. Mas que muitos
politiqueiros de mandato estão na lista do Gaeco
e Cia, isto estão, e tudo por causa daquele
documento especial, o CPF...Caaaalma, que a
gente traduz: Comissão Por Fora.
Mesmo ganhando os tubos pra fazer
quase nada, a ganância deles ultrapassa os
limites perdulários, senão vejamos:
Levantamento do Contas Abertas informa que o
orçamento total previsto para Câmara dos
Deputados e o Senado Federal para este ano é de
R$ 10,2 bilhões, valor que representa R$ 28
milhões por dia. Aqui entra as tais emendas
parlamentares, em 2018, que destina aos
parlamentares uma verba total de R$ 8,8 bilhões,
inclusive referendada pela Constituição Federal
que eles mesmos criaram há 30 anos.
E sabem o que a cambada faz para
merecer polpudos salários e emendas do nosso
bereré sagrado sangrado em impostos? A gente
viajou pelo portal das duas casas dos horrores de
Brasília e vejam só a surpresa dos pobres
trabalhadores nossos empregados gravatinha:
Nesta quarta feira, 23, a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo promove
audiência pública interativa para debater ações
em defesa da cultura do forró, bem sugestiva na
dança dos famosos que não é a do Faustão.

GERAÇÃO NEM/NEM
A geração Nem - Nem, nada a ver com
bebês, está em alta, veja que em 2017, das
48,5 milhões de pessoas com idade entre 15
a 29 anos, 23% não trabalhavam nem
estudavam ou se qualificavam. Em 2016,
essa fatia era de 21,9%. De um ano para o
outro, esse contingente cresceu 5,9%, o que
equivale a mais 619.000 pessoas nessa
condição, totalizando 11,2 milhões, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad) divulgada na
última sexta-feira pelo IBGE, contrariando a
mar de rosas divulgado pela plin-plin.
VOANDO NA CRISE
Com a disparada do dólar, contrariando a
falsa política deflacionária do governo
Pinóquio, as viagens ao exterior subiram a
jato e para se safar da bagunça política em
que se encontra a gentil pátria amada Brasil,
quem curte férias, deve trocar viagens para
Estados Unidos e Europa pelo turismo
interno ou escolher países da América do
Sul. Com a moeda norte americana
lambendo os R$4,00 do Real, a real é curtir
as belezas do patropi e que são muitas. Se
quiser um plano bem acessível, é só procurar
a CVC, ali não tem crise e o pacote é popular.
PAUTA TRAVADA
Anunciado em fevereiro pelo governo como
prioridade para a economia neste ano e com
reservas para quem tem chances de se eleger
nas próximas eleições, o pacote com 15
propostas temerárias do governo completou
três meses no fim de semana e não avançou
no Congresso Nacional. Com isso, nenhum
dos itens virou lei e se depender dos políticos
reeleitáveis, never mesmo para quem
festejou a intervenção politiqueira no Rio,
como desculpa da furada tentativa de
reforma da Previdência Social.
BUMERANGUE TUCANO
Pedro Taques rebateu as declarações do exgovernador Silval Barbosa na qual orienta
os primos do governador, Paulo Taques e
Pedro Zamar Taques, contribuírem com a
Justiça através de delações premiadas. Para
o governador Taques, o processo é um
instrumento de dignidade, mas a delação
está transformando vagabundos em santos,
malandros em santos. Qualquer coisa que se
fale contra um político ou de alguém
próximo de um político, já vira a verdade
absoluta, desabafou. Custou para um tucano
chegar a esta conclusão, não é mesmo?
CACHORRO MORTO
Não bastasse a péssima situação temerária e
temerosa do governo, as bordoadas dos
adversários, os candidatos ao Planalto
alegam que terão de ficar atentos a
interferências externas, mencionando os
hackers russos acusados de interferir a favor
de Trump nos Estados Unidos. Desculpas de
esfarrapados, viciados em fake news e
agora, se antecipando para justificar as
iminentes derrotas. Eles deveriam se
lembrar, que não se chuta cachorros mortos.
REPÚBLICA ARAUCÁRIA
A Justiça Federal no Paraná proibiu que
caminhoneiros bloqueiem qualquer rodovia
federal que cruze o estado, sob pena de multa
de R$ 100 mil por hora em caso de
descumprimento da decisão. A decisão
atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da
União que descreveu como
incomensuráveis os potenciais prejuízos
causados por eventual bloqueio de rodovias
esta semana. Cá pra nós, o Paraná deveria se
desmembrar do Brasil e se auto-declarar
república, pelas posturas unilaterais
tomadas nos últimos tempos.

Eles tambem decidiram que as cúpulas
do Congresso Nacional receberam iluminação
verde para lembrar o mês do defensor público,
nobres profissionais que prestam assistência
jurídica gratuita à quem não pode pagar um
advogado particular. E cadê a verba para pagar a
distinta classe? Em Mato Grosso o próprio
governador Taques admite que o governo deve
R$ 11 milhões aos iluminados verdes.
Verdes de fome devem estar milhares
de alunos sem merenda escolar, enquanto os
senadores discutem um projeto de lei que dispõe
sobre a inclusão da educação alimentar e
nutricional nos currículos escolares de alunos do
ensino fundamental e médio de instituições de
ensino público e privadas.
Na Câmara Federal, outras pérolas

falsas: A Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados aprovou proposta que
isenta de multas no trânsito, motoristas de
ambulâncias, batedores de segurança pública,
condutores de carros de bombeiros e outros
veículos de salvamento ou segurança pública,
requentando algo já vigente; e pra finalizar hoje,
a Comissão de Turismo estuda a possibilidade de
estender ao transporte aéreo o direito de viagens
interestaduais gratuitas ou com 50% de desconto
a jovens carentes.
Aquele beneficio que existe, mas não
funciona, então amigos, é muita palhaçada pra
pouco picadeiro e eles estão de volta, de
mansinho, mas com a cantilena de 4 a 4 anos,
atrás do seu voto. Vai encarar? Claro, em outubro
com aquele Fóóóóóra, cara!

Mais do mesmo na saúde brasileira
Todos os países do mundo, em maior ou
menor grau, apresentam problemas de saúde que
precisa ser solucionados. Há doenças, como a raiva
na África, que precisam ser erradicadas. Outros
países mais desenvolvidos estudam
constantemente como melhorar de forma
preventiva a saúde da população, além de
buscarem a extensão de novas tecnologias a todos
os cidadãos. Enfim, é uma área de vital
importância e sempre sensível aos governos.
Não obstante, enquanto alguns países
equacionam seus problemas com o adequado
aproveitamento de recursos, o Brasil enfrenta a
situação de ser um dos países da América Latina
(apenas para comparar com os irmãos mais
próximos) que menos destina recursos à saúde, 500
dólares por habitante/ano contra 700 dólares
investidos na Argentina ou ainda 4 mil dólares
habitante/ano, no Canadá. Para piorar, os recursos
existentes são mal geridos, como fartamente se
constata pelos escândalos freqüentes estampados
na mídia nacional e internacional.
A situação da saúde brasileira é grave.
Recente pesquisa realizada por um grande portal
brasileiro de notícias elegeu os dez principais
problemas enfrentados pela saúde pública e
privada no país: falta de médicos e de recursos no
SUS, mensalidades altas e reajustes abusivos dos
planos de saúde, falta de remédios na saúde pública
e a longa espera para marcar consultas, exames e
cirurgias nos hospitais públicos - nenhuma
surpresa.
Acumulam-se décadas de falência do
sistema da saúde pública no país. Paralelamente, a
saúde privada também passa por um período de
emergência financeira e administrativa,
principalmente as operadoras de planos de saúde.
O sistema de saúde pública apresenta falhas em
seus principais programas. Um exemplo é o Saúde
da Família, que tem o objetivo de atuar na
prevenção de doenças, alterando um modelo de

saúde centrado nos hospitais.
Segundo informações publicadas na
Agência Câmara de notícias, até 2015, nenhum
estado alcançou cobertura completa do programa.
Apenas dois ultrapassaram os 90% de cobertura:
Piauí e Paraíba. Na outra ponta, sete estados têm
atendimento abaixo da metade: Amazonas, Rio de
Janeiro, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Distrito Federal, com 20%.
A
conseqüência dessa e de outras falhas são hospitais
lotados. Dados do Tribunal de Contas da União
(TCU) indicam que 64% dos hospitais estão
sempre com superlotação. Apenas 6% nunca estão
cheios. Falta prevenção, faltam leitos no país.
Não se vislumbra uma luz no fim do
túnel, porque não há plano de ação por parte dos
governos que se sucedem.
Em meio à crise nesse momento, por
exemplo, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi,
acompanhado de representantes da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foi
defender, na Câmara dos Deputados, a nova
regulamentação para a cobrança de coparticipação e franquia em planos de saúde já a
partir de 2019. Culturalmente no país, cuida-se
apenas das conseqüências e não das causas dos
problemas, o que leva à permanência do status da
crise.
Não se espera a solução de todos os
problemas, mas alguns já identificados poderiam
sim desde já evitados ou minorados por ações
administrativas pontuais, em especial: falta de
leitos e de medicamentos, filas de exames e
cirurgias do SUS, corrupção e as fraudes no setor,
que vão desde de médicos que batem ponto e não
prestam o serviço à população, passam pela
pirataria de remédios e equipamentos médicos e
até a ação de organizações criminosas que atuam
na área de próteses e órteses.
Há que se apontar também a falta de
médicos em algumas regiões. O governo federal
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tentou equacionar essa questão, lançando o
polêmico programa "Mais Médicos", inclusive
utilizando de mão de obra de outros países (em
especial Cuba) - mas, fato é que o problema
continua. Segundo dados do Conselho Federal de
Medicina, há um médico para cada 470 brasileiros.
No Norte e Nordeste esse número chega a 953,3 e
749,6, respectivamente.
Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), existe 17,6 médicos para cada 10
mil brasileiros, bem menos que na Europa, cuja
taxa é de 33,3. Ou seja, estamos formando menos
que o necessário e distribuindo os profissionais de
forma equivocada. E nesse caso enfrentamos outra
barreira crônica que é a do acesso à educação e à
formação de qualidade.
Outro grave problema é a longa fila de
espera para marcação de exames, consultas e
cirurgias no SUS. Como conseqüência assiste-se a
mortes em filas e corredores, doentes graves sem
atendimento, dificuldade de acesso a exames e
medicamentos.
Somando-se a condições precárias de
trabalho dos médicos e equipes, dos equipamentos
nos hospitais públicos tem-se um cenário
catastrófico. Nesta próxima eleição presidencial, o
tema da saúde será debatido e, principalmente,
explorado pelos candidatos.
Entretanto, é triste saber que muito pouco
será proposto e realizado para melhorar a vida dos
cidadãos no país. É a hora de exigir mudanças e
cobrar efetividade.
***___Sandra Franco é consultora jurídica
especializada em direito médico e da saúde,
doutoranda em Saúde Pública, presidente da
Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB
de São José dos Campos (SP) e membro do Comitê
de Ética para pesquisa em seres humanos da
UNESP (SJC) e presidente da Academia Brasileira
de Direito Médico e da Saúde drasandra@sfranconsultoria.com.br

Rosane Michels - Editora
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MORTE NO CORIXO

Conforme testemunhas a vitima caída em um corixo, era aposentado, mas trabalhava ainda em uma fazenda e gastava quase todo seu dinheiro com cachaça

Idoso alcoolizado é encontrado
sem vida em um assentamento

Da Redação

Foto: Doc-Pessoal

J

osé Miguel Gomes, um
idoso de 66 anos foi
encontrado morto em uma
comunidade rural, no município
de Cáceres na última segundafeira (21). Segundo a Polícia
Militar, o sexagenário ingeria
bebida alcoólica com freqüência.
Uma testemunha, Edson
Aparecido, informou onde estava
o corpo da vítima, com a parte do
corpo em um Corixo, poça de
água.
Edson, o dono da
propriedade rural onde a vitima
foi encontrada sem vida, disse à
PM que José Miguel era
alcoólatra e que estava
aposentado, mas que, mesmo
depois da aposentadoria,
continuou trabalhando. Ele
afirmou ainda que José tinha sido
visto pela última vez, na última
sexta-feira (18), quando deixou a
fazenda.
Ele disse também não
conhecer nenhum parente da

embriagado e que parou no local
para descansar e beber um pouco
mais de pinga, já que ao seu lado
foi encontrado uma garrafa com
um restinho da maldita e,

possivelmente, foi tomar água ou
lavar o rosto e pode ter caído na
poça de água, acabando por se
afogar.

ARTE E CULTURA

Final de semana Cáceres sediará
festival internacional de folclore

Redação c/ Assessorias

E

Vitima José Miguel Gomes pode ter morrido por afogamento

vitima, sabendo apenas que o
idoso ia a cidade receber a sua
aposentadoria voltava para o sítio
sem dinheiro e que bebia muito,
mas era uma pessoa muito boa,
sendo comum ele ficar alguns
dias desaparecido, bebendo pela
região.
Os policiais recolheram
com a testemunha, a identidade

do morto e um carnê de
pagamento de uma funerária,
onde o mesmo tinha um plano.
A policia civil marcou
presença, isolando o local e a
Politec realizou o levantamento,
liberando o cadáver para o IML.
Moradores das imediações
acreditam que José Miguel
provavelmente estava

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Empresários querem construir
porto do barranco vermelho
Assessoria

N

o último final de semana,
sexta 18, o prefeito
Francis Maris recebeu
uma comitiva da empresa Líneas
Panchita, que construirá o porto
do Barranco Vermelho. Na
reunião foi discutido sobre os
projetos que estão sendo feitos e
sobre a necessidade das
liberações ambientais, da
burocracia e de todos os trâmites
legais para que seja realizada a
implementação do porto.
Os investidores, que
vieram do Paraguai, estão
otimistas principalmente com o
apoio que vem recebendo da
prefeitura de Cáceres para o
projeto.
Foi falado também sobre
as possibilidades de negócios
para o transporte hidroviário, que
estará preparado para fazer a

logística de diversos itens,
Inicialmente cereais, mas com a
possibilidade de expansão para
outros produtos, como
combustíveis por exemplo.
“Nesta semana lançamos
o edital para a contratação da
empresa que fará o projeto da
reforma do aeroporto de Cáceres,
recebemos também uma empresa
procurando investidores para
construir uma Planta para a
produção de etanol de milho e de
composto para alimentação de
bovinos.
Com o porto do Barranco
vermelho operando, teremos a
geração de mais empregos e
também outras empresas
interessadas em se instalar em
Cáceres”, comentou o Prefeito
Francis Maris.
S e g u n d o J a n Va n
Foto: Ronivon Barros

Hoogstraten, diretor da empresa
Líneas Panchita, o porto será
privado, mas será liberado para
utilização. "Nós não somos
egoístas, apesar de privado, se
tivermos empresas interessadas
em utilizar o porto, com certeza
faremos as adequações
necessárias para os diversos tipos
de embarcações que vão atracar
aqui."
Para o Prefeito Francis
Maris, o porto do Barranco
Vermelho é um investimento
importante para o estado matogrossense, "Nós temos certeza
que este é um investimento
seguro e que dará retorno para
este grupo e para o nosso estado,
através exportação que será feita
via a hidrovia do rio Paraguai,
teremos a instalação de indústrias
e diversificação da produção
agrícola”, finalizou.

ste ano o Fifolk-MT
(Festival Internacional de
Folclore de Mato Grosso)
promovido pelo Grupo Chalana,
com apoio entre outros da SEC Secretaria de Estado de Cultura
de Mato Grosso e Prefeitura
Municipal de Cáceres,
tradicionalmente ocorrido no mês
de novembro em nossa cidade,
será na última semana de maio,
nos dias 26 e 27 deste mês, como
sempre, na Praça Barão do Rio
Branco.
O FIFOLK/MT conta
com espetáculos de dança e
música folclóricas e populares
nacionais e internacionais
apresentados por grupos locais e
regionais, com a chancela do
Grupo Chalana, que se
caracteriza por suas
apresentações enfatizando a
cultura regional como o
rasqueado, chamamé, polca e
siriri. Sua formação principal é

composta por 40 integrantes,
entre músicos, dançarinos,
cantores e pessoal de apoio, sob a
direção geral e coreográfica de
Luiz Tolotti.
A realização do festival é
um forte componente de atração
turística, pois além dos
integrantes dos grupos terem a
oportunidade de conhecer um
pouco da cultura, dos atrativos da
região, também levam as
informações aos países de
origem.
Na realidade, uma troca e
informações turísticas, culturais
que atraem mais pessoas
dispostas a conhecer a riqueza do
estado, a cultura, os atrativos da
região, também levar as
informações aos países de
origem, uma troca e informações
turísticas, culturais que atraem
mais pessoas dispostas a
conhecer a riqueza de nosso
Estado.
Foto: Arquivo

Vários países desfilam suas culturas artísticas no Fifolk

Investidores vieram do Paraguai, estão otimistas com apoios

Cáceres-MT, quarta-feira 23 de maio de 2018

04
DOIS NA FITA

Abandonados pelos comparsas, os ladrões Diego e Francisco, foram presos pela PM, quando carregavam os objetos do assalto para dentro de um picape

Policia prende assaltante no
agra em Mirassol D'Oeste
Redação c/ PM/MT

Foto: PM/MT

cobertura à ação criminosa, mas
se evadiu a pé abandonando o
Uno, dentro do qual foram
encontrados documentos
pessoais, relógio de pulseira
Rocha, um par de bota feminina,
um boné vermelho e CRLV de
um veículo.
Diego Francisco de

Oliveira, 24, e Francisco Willame
Dourado da mesma idade, foram
encaminhados para a Delegacia
de Polícia.
Diego morador de
Mirassol D'Oeste, estava armado
com uma pistola calibre 380 e
seria um dos mentores no
comando do roubo.

JUDÔ E VIDA

Projeto social realiza evento
em ginásio de P. e Lacerda
PJC c/ Redação

E

Bandidos foram pegos no estarro com produto do roubo

P

oliciais da 1ª Cia de
Mirassol D'Oeste
libertaram quatro pessoas
que eram mantidas em cárcere
privado dentro da própria casa no
centro da cidade e evitaram que
os suspeitos roubassem os
pertences das vítimas. Na
ocasião, foram presos os ladrões
Diego Francisco de Oliveira, 24,
e Francisco Willame Dourado da
mesma idade.
O caso foi registrado na
Rua Miguel Botelho de Carvalho,

na noite do último domingo (20).
Os policiais perceberam a
porta aberta e a casa visivelmente
revirada. O local foi cercado e os
policiais observaram a
movimentação. Os suspeitos
Diego e Francisco, foram presos
quando carregavam os objetos
das vítimas para dentro de um
picape.
As vítimas estavam
trancadas no banheiro e
informaram que haviam mais
dois homens armados. No

entanto, eles fugiram pelos
fundos da casa assim que notaram
a presença da polícia. Foram
avistados próximo a rotatória do
bairro Favo de Mel, onde
efetuaram disparos contra os
policiais e se embrenharam em
um matagal rumo a cidade de São
José dos Quatro Marcos.
Nas proximidades, um
veículo Uno preto, conduzido por
uma mulher, que omitiu a
participação dizendo que
esperava uma amiga, dava

ncabeçado por um
investigador da Polícia
Civil, a primeira edição
do campeonato Open, do projeto
social Judô e Vida, aconteceu na
cidade de Pontes e Lacerda no
último sábado (19). O projeto
Judô e Vida foi desenvolvido pelo
investigador e sensei Hélio
Garcia e sua esposa Loana
Longo.
A ação iniciou há mais de
um ano com o objetivo de educar
e prevenir que crianças e
adolescentes não sejam aliciadas
pela criminalidade. As aulas do
projeto acontecem as terças,
quintas e sábados na Delegacia de

Policia de Pontes e Lacerda.
O evento do final de
semana aconteceu no Ginásio
poliesportivo Bezerrão e contou
com participação das academias
de judô Judokan, Impacto e Judô
CIC, de Cáceres, além dos alunos
do projeto Judô e Vida, de Pontes
e Lacerda. Foram 74
participantes, da categoria mirim
(4 anos de idade) até adulto.
A ação contou com apoio
da Polícia Judiciária Civil,
Polícia Militar, Ministério
Público do Trabalho, Justiça do
Trabalho, Gefron, Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda,
entre outros apoiadores. Foto: PJC-MT

AZARÕES NO POTE

Suspeitos vão em cana por
calote em bebidas na Expo
Redação c/ F.A

N

bebidas em uma das barracas e
saíram do local sem pagar a conta.
Segundo a vítima, os
malandros ainda ameaçaram
atirar nos garçons, saindo do local
sem pagar R$ 55,00, pelo
consumo das bebidas.
Com as características

a noite de domingo
último, 20, Policiais
Militares do 2º Pelotão
de Polícia Militar de Rio Branco
na região de Cáceres, realizaram
a prisão de três indivíduos que
estavam no recinto de festa Peão
da Expo Rio, onde consumiram

Foto: Ilustrativa

Meliantes vagaus foram enquadrados após o calote

repassadas os militares
conseguiram localizar os
suspeitos, que estavam em um
veículo Ford Ranger com placas
da cidade de Araputanga onde
foram abordados e identificados.
Foram presos Juliano 36 e
Onofre, 48, ambos de Reserva do
Cabaçal. e Jairo, 39 de Balneário
Camboriu -SC Foi constatado
que o condutor do veículo
apresentava sinais de estar
bêbado, sendo autuado por
embriaguez ao volante e durante a
checagem foi constatado que o
veículo apresentava o certificado
de registro e licenciamento
atrasado tendo ainda três
mandados de busca e apreensão
ordinários da Comarca de
Votuporanga São Paulo
Com tanta bagunça,
desordem e ilegalidades, os três
indivíduos presos ainda autuados
por perturbação do trabalho ou
sossego alheio, o condutor ainda
por embriaguez ao volante e
tiveram o veículo apreendido.
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Ação tem objetivo de prevenir aliciamento de jovens pelo crime
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CAUTELAR V-U

Sindicato espera que governo mantenha a postura em prol da RGA, já que foi decidido em inúmeras negociações no ano passado, com servidores e AL-MT

TCE mantém suspenso
o pagamento da RGA
Assessoria c/ a Assembléia Legislativa

Foto: Gilmar Brunetto

Passeata programada contra o governo não se repetiu em Cuiabá

P

or unanimidade, o Pleno
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MT)

manteve suspenso o pagamento servidores públicos do Poder
da parcela de setembro da E x e c u t i v o e s t a d u a l , e m
Revisão Geral Anual (RGA) aos julgamento de medida cautelar

AUMENTO DO DIEESEL

Caminhoneiros bloquearam
11 pontos de rodovias em MT
PRF c/ Redação

A

Polícia Rodoviária
Federal (PRF) registrou,
na manhã de ontem, (22),
onze pontos de bloqueios de
caminhoneiros nas rodovias do
MT. A manifestação é contra o
aumento do preço do
combustível, em especial o
diesel. As vias são interditadas,
porém automóveis, veículos de
emergência e os veículos pesados

com cargas vivas e perecíveis são
liberados.
A mobilização é uma
resposta a decisão de sábado
último, (19), a Petrobras ao
anunciar a partir da segunda feira,
21, o reajustes dos preços do
diesel em 0,80% e os da gasolina
em 1,34% nas refinarias,
elevando os valores dos
combustíveis a novas máximas
Foto: Amarildo Santos de Arruda

Paralisações congestionam rodovias de Mato Grosso

de R$ 2,3488 o litro de diesel e R$
2,0680 o litro de gasolina.
A mobilização foi
proposta pela Confederação
Nacional dos Transportadores
Autônomos (CNTA) qye iniciou
na manhã do mesmo dia,
segunda-feira (21), as
paralisações em rodovias. Em
razão dos pesados impostos e do
baixo valor dos fretes, a categoria
afirma que enfrenta uma grave
crise e articula ações em todo o
país para evidenciar o
descontentamento com a atual
política econômica. A PRF
mantêm o diálogo com os
caminhoneiros.
Os postos no MT são:
Primavera do Leste – BR-070,
km 282 Campo Verde – BR-070,
km 383 Sapezal – BR-364, km
1120 Comodoro – BR-174, km
488 Rondonópolis – BR-364, km
200 Nova Mutum – BR-163, km
593 Sinop – BR-163, km 821 e
km 854 Lucas de Rio Verde – BR163, km 686 Cuiabá – BR-070,
km 504 Cuiabá – BR-364, km
398.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

proferida pelo conselheiro
interino Isaías Lopes da Cunha. A
votação ocorreu na sessão desta
terça-feira (22).
O coordenador jurídico
do Sindicato dos Profissionais da
Área Meio do Poder Executivo
(Sinpaig) Antônio Wagner
Oliveira, explicou que houve a
homologação da decisão, que o
mérito do caso ainda será julgado,
sem previsão de data, mas antes
de setembro, que é quando vence
a próxima parcela da RGA.
“Agora cabe aos interessados
fazerem suas defesas técnicas e
nós vamos apresentar uma defesa
por escrito também”, afirmou.
O advogado e sindicalista
acredita que ainda existe espaço
para a argumentação para reverter
a suspensão do pagamento e
defende que esse assunto não
deveria ser alvo do TCE. “Ainda
tem um campo vasto pra provar
pro Tribunal de Contas que ele
entrou muito tardiamente na
discussão e que essa questão já
está consolidada.
Então, pelo princípio da
segurança jurídica, da
irredutibilidade salarial, pelo
direito adquirido e também pela
previsibilidade orçamentária, até
porque já está na LOA, da LDO e
na PEC do Teto, a gente não tinha

que estar discutindo essa questão
agora, não. Até porque é hora da
gente avançar nas pautas que
interessam mais a sociedade e
menos nas questões internas do
governo”, disse.
Apesar do governo não ter
feito sustentação oral na sessão
da terça-feira, mas ter
apresentado recurso por escrito,
Antônio Wagner acredita que a
postura tenha sido tomada por
questões técnicas. “O governo
deve ter optado pela defesa
escrita porque ela é mais
consistente, dá pra juntar
documentos e, como era uma
questão preliminar, talvez eles
tenham preferido não participar,”
concluiu.
Mas o sindicato espera
que governo mantenha a postura
em prol da RGA, já que foi algo
decidido mediante inúmeras
negociações no ano passado, com
as categorias de servidores e com
a Assembleia Legislativa. “A
gente aguarda do governo que ele
defenda o direito do servidor, até
porque foi negociado com ele,
então ficaria uma coisa muito
esquisita, incoerente permitir que
se usurpasse uma questão que foi
tão ampla e duramente negociada
ao longo de meses”, destacou
Oliveira.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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ELEIÇÕES 2018

Cadastro nacional de eleitores fechou no dia 10 de maio e até novembro não será possível fazer a 1º via do título, transferência de domicílio, revisão e biometria

Mais de 10% dos eleitores
estão com titulo suspenso
Ascom c/ Redação
Foto: JCC

Cadastro da 6ª ZE de Cáceres só volta a atender em 4 de novembro

D

os 2.328,232 eleitores
mato-grossenses,
269.767 estão com o
título cancelado ou suspenso e
não poderão votar nas eleições
gerais deste ano, que acontece
em outubro.
O cidadão que estiver
com a inscrição eleitoral nessas
condições só poderá regularizar
a situação com a Justiça
Eleitoral a partir do dia 5 de
novembro deste ano, quando o

cadastro nacional de eleitores
será reaberto.
O número de eleitores
com o título cancelado é de
246.180, enquanto o
quantitativo de suspensos chega
a 23.587. O cancelamento pode
ocorrer por diversos motivos,
entre eles: ausências às urnas
por três eleições consecutivos
(cada turno conta) e não ter
atendido à convocação da
revisão do eleitorado.

Já a suspensão ocorre
por decisão judicial ou no caso
de eleitor conscrito que está no
serviço militar obrigatório.
Dos municípios de Mato
Grosso, Cuiabá é o que registra
o maior número de eleitores que
não poderão votar nas eleições
deste ano.
Dos 439.950 eleitores da
capital mato-grossense, 37.729
estão com o título cancelado e
4.290 suspensos. Já em Várzea
Grande, os números de títulos
cancelados ou suspensos são,
respectivamente, 16.516 e
2741.
Em ano de eleição, o
cadastro nacional de eleitores
fica fechado de 10 de maio a 4
de novembro e nesse período,
não é possível fazer o
alistamento (1º via do título),
transferência de domicílio
eleitoral, revisão e biometria.
Já a segunda via do título
pode ser solicitada até 10 dias
antes do pleito e a qualquer
tempo, o eleitor pode requer as
certidões de quitação eleitoral
ou circunstanciada.

A certidão de quitação
pode ser obtida pela Internet
(www.tre-mt.jus.br), desde que
o eleitor esteja regular com a
Justiça Eleitoral.
O eleitor que precisa
pagar multa eleitoral poderá
requer, a qualquer tempo, no
cartório eleitoral onde está
inscrito, a guia para pagamento.
O comprovante do
pagamento deve ser
apresentado à Justiça Eleitoral
para que a baixa seja efetuada.

Nas Eleições Gerais
deste ano, os eleitores elegerão
o presidente e o vice-presidente
da República, 27 governadores
e vice-governadores de Estado e
do Distrito Federal, dois terços
do Senado Federal (dois
senadores por Estado),
deputados federais e deputados
estaduais e distritais.
O primeiro turno
ocorrerá no dia 7 de outubro, e o
segundo turno, se houver, no dia
28 do mesmo mês.

PENSÃO PÓSTUMA

Fachin anula decisão que cortava
benefício das filhas de servidores

Folha-Uol c/ Redação

O

ministro Edson Fachin,
do STF e que também é
relator da Lava-Jato no
supremo, anulou decisão do
Tribunal de Contas da União que
mandava cortar pensões por
morte de até 19.520 filhas de
servidores públicos civis,
maiores de 21 anos. Os
pagamentos foram considerados
irregulares pela corte. A medida
de Fachin, determinada no
julgamento de um mandado de
segurança, se estende a 215
processos que discutiam a mesma
questão.
Conforme a legislação
original, os pagamentos só
cessavam quando a filha de
servidor se casava ou obtinha
emprego permanente na
administração pública e após um
pente fino da folha de centenas de
órgãos federais, o TCU entendeu
que grande parte das
beneficiárias não vivia em
situação de dependência
econômica que motivasse as
pensões.
Ficaram na mira aquelas
que tinham renda adicional às
pensões, provenientes, por

exemplo, de empregos na
iniciativa privada, de atividades
empresariais, de benefícios do
INSS e do regime de previdência
do funcionalismo. A ordem para
que a administração pública
interrompesse pagamentos foi
dada pelo TCU em 2016 e de lá
para cá, foram ajuizadas mais de
336 ações na Justiça
questionando a decisão.
A estimativa do tribunal
era de uma economia de R$ 2,2
bilhões para os cofres públicos
em quatro anos, mas Fachin
entendeu que a interpretação
mais adequada à lei de 1958 é
aquela que somente autoriza
cortar a pensão quando a
beneficiária se casa ou passa a ser
servidora pública. Segundo o
ministro, o TCU seguia o
entendimento estrito, previsto na
letra da lei de 1958.
Mas, após consulta
formulada pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, alterou a interpretação
sobre o tema e passou a exigir a
comprovação da dependência
econômica das filhas em relação
ao valor da pensão.
Foto: Arquivo

Ministro do STF Edson Fachin corta a faxina do TCU
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NO MORENÃO

Num jogo lá e cá, ambas as equipes tiveram chance de sair com vitória nos 90 minutos, mas uma falha do Sinop levou o Novo a beliscar os 3 pontinhos do Galo

Novo carimba Galo do Norte
no duelo em Campo Grande
O

S.N c/ Redação

Foto: Julio Tabile

Sinop perdeu por 2 a 1
para o Novo de Mato
Gross do Sul, em
partida realizada domingo
último no estádio Morenão, em
Campo Grande (MS), válida
pela 5ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série D. Com o
resultado o Galo do Norte se
manteve na vice-liderança com
7 pontos, mesma quantidade
do Novo, que ocupa a terceira
posição pelo saldo de gols.
O Galo do Norte da terra
do soja, começou a partida
jogando bem fechado
dificultando para a equipe do
Novo, que não encontrava
espaço para criar as jogadas.
Ao 9 minutos, João Lucas
cobrou escanteio, mas houve o
corte e na sobra o juiz pegou
irregularidade do time de Mato

Grosso do Sul e a bola ficou
com o Sinop.
O Galo chegou com
perigo pela esquerda, Gilmar
lançou na área para Cajano,
mas a bola foi muito forte e
acabou saindo. O Sinop teve
nova oportunidade com
Cajano que fez jogada rápida,
tocou para Pity que bateu
forte, mas o goleiro Felipe fez
uma bela defesa salvando o
Novo.
No segundo tempo o
Galo de Sinop teve maior posse
de bola, chegava com
facilidade na área do Novo,
mas não conseguia concluir as
jogadas. Já o time de Mato
Grosso do Sul chegou pela
primeira vez ao gol do
adversário aos 14 minutos, mas
a bola foi afastada pela zaga

Aos 16, Duda
arrematou para o Galo, tentou
surpreender o goleiro e a bola
passou muito perto do gol. Os
donos da casa estavam
apagados na partida e o Sinop
aproveitava para trocar passes,
chegou várias vezes com
perigo, na maioria delas com
Cajano, mas esbarrava no
goleiro Felipe. Aos 26, em um
bate e rebate dentro da área,
João Lucas chutou no canto
direito do goleiro Fernando e
fez Novo 1 a 0.
A resposta do Sinop
veio aos 33. Em um ataque do
Galo o goleiro Felipe fez uma
grande defesa, mas espalmou a
bola que ficou viva no jogo e
Cajano aproveitou o rebote e
deixou tudo igual 1 a 1.
Aos 42, foi a vez do

EMPATE NA ARENA

Lanterna azulão consegue
primeiro ponto na Série D

Sinop jogou bem, mas voltou com uma derrota na bagagem

goleiro Fernando lamentar, ele
fez uma grande defesa, mas
acabou soltando a bola, a zaga
do Sinop deu bobeira e no
rebote Caio Mendes mandou
para o fundo da rede. Novo 2 a
1. O jogo foi até os 49, mas o

Galo não conseguiu se
recuperar e amargou a segunda
derrota seguida. Na próxima
rodada o Sinop encara o
Ceilândia, no domingo, às
17h00, no estádio Gigante do
Norte.

S.N c/ Redação

J

á eliminado e apenas
cumprindo tabela na Série
D, o Clube Esportivo Dom
Bosco conseguiu seu primeiro
ponto na competição na tarde do

último domingo (20). Os
comandados de Gianni Freitas
empataram em 1 a 1 com o
Corumbaense-MS, na Arena
Pantanal.
Foto: Assessoria

Dom Bosco não chegou a conhecer uma vitória na série D

Cáceres-MT, quarta-feira 23 de maio de 2018

Tudo se encaminhava
para mais uma derrota quando os
visitantes abriram o placar com
gol de Agnaldo Ferreira, aos 25
minutos. Já no apagar das luzes,
aos 43' da etapa final, o Azulão
empatou com Paulinho Mingau.
O Dom Bosco, que era
uma das únicas quatro equipes
que estavam zeradas na Série D,
perdeu esse incômodo posto.
Ainda faltando uma rodada para o
encerramento da 1ª fase, a tabela
do Grupo A10 está assim: Iporá
(13), Brasiliense (8),
Corumbaense (5) e Dom Bosco
(1). Murici-AL, Mogi Mirim-SP
e Nova Iguaçu permanecem
zerados na competição.
Como os quatro da rabeira
não passam para a próxima fase, o
Azulão praticamente cumpre
tabela na próxima partida,
independente dos resultados de
Nova Iguaçu, Murici e Mogi

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio em Touro começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando dias de bons
acordos e negociações
relacionados ao aumento de
sua renda. Você estará ainda mais
estrategista e voltado para a aquisição de
bens e finanças. O momento é ótimo para
assinar projetos e contratos.

Mercúrio em Touro começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
interiorização e necessidade
de reflexão. Uma negociação
ou acordo pode ser feito envolvendo uma
parceria financeira ou empréstimo, que
devem ter um resultado bastante positivo e
trazer as mudanças esperadas.

Mercúrio em seu signo
começa a receber um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias
de boas negociações
relacionadas a projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem viagens e contato com pessoas
estrangeiras. É possível que você decida
retomar os estudos.

Mercúrio em Touro começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando dias de
movimento e mudanças
p o s i t i v a s n o s
relacionamentos, pessoais e profissionais.
A vida social ganha força e uma nova
sociedade ou parceria comercial pode
começar a ser negociada e firmada.

Mercúrio em Touro começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. O período pode
envolver o planejamento de um novo
projeto de trabalho. Você estará calado e
introspectivo.

M e r c ú r i o e m To u r o
começa a receber um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias
de rotina intensa e
movimentada, trazendo algumas
mudanças. O momento pode envolver o
surgimento de um novo projeto ou
mudança no trabalho. Dias ótimos para
estabelecer uma rotina de saúde.

M e r c ú r i o e m To u r o
começa a receber um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias
de movimento e mudanças
positivas na vida social e amizades. Um
romance pode começar a qualquer
momento e trazer as mudanças
esperadas. Um contato comercial pode
ser feito e um novo contrato ser firmado.

Mercúrio em Touro começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em seu signo
indicando dias de
movimento agradável e
mudanças positivas na vida social e
aproximação de pessoas interessantes à
sua vida. Você estará mais simpático e
comunicativo, mais voltado para as
atividades sociais e os romances.

Mercúrio em Touro começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de movimento
intenso e positivo em projetos
que envolvem sua carreira.
Você estará mais aberto e comunicativo e,
por esse motivo, é um bom momento para
apresentar palestras, planos de negócios e
novos projetos.

Mercúrio em Touro começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando dias de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
Você estará mais caseiro e voltado para as
atividades domésticas. Sua casa torna-se
um lugar agradável de encontro com
amigos queridos.

Mercúrio em Touro começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando dias de
movimento em projetos de
publicações e viagens.
Novas amizades com pessoas estrangeiras
podem ser feitas. O momento é ótimo para
marcar ou realizar uma viagem. Dediquese a uma nova prática espiritual.

Mercúrio em Touro começa
a receber um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando dias de
negociações e acordos,
envolvendo projetos e
possibilidade de novos contratos.
Convites para viagens rápidas serão
frequentes. Momento ótimo para retomar
ou começar os estudos.

Esteve em Cáceres abrilhantando o Jantar Alemão do
Lions Clube, a cantora Maria Moraes, que encantou dando
um show digno de registro. Na oportunidade Maria
aproveitou para rever a amiga de infância Fátima Tavares.
Sucessos e volte sempre.

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

Embelezando nossa High Society a mais bela boneca Anelise
Maria que comemorou seu primeiro aninho de vida envolto ao
amor da mamãe Rosa, da vovó coruja Maria Stael, tios e amigos.
Que Papai do Céu lhe presenteie com saúde, alegrias e muitos
anos.

O Destaque VIP desta quarta-feira é endereçado ao mais novo
cacerense Juninho, que veio ao mundo para alegrar ainda mais a
vida do colunável casal Erze Souza e Ryvia Sodré, que estão
radiantes de felicidades pela chegado do primeiro herdeiro. Que
Deus abençoe grandemente essa família e que Juninho cresça
forte e saudável. Seja Bem Vindo!

Flores multicoloridas a linda aniversariante
Franciane Vieira que trocou de idade e
recebeu os abraços calorosos dos pais,
irmãos, filho e amigos. Que todos os dias de
sua vida sejam preenchido por muita Paz,
Amor, Fé e infinitas Bênçãos. Parabéns!!!

