
DIA DO IRMÃO
Hoje, 5 de setembro, pelo calendário, se 
comemora o  Dia do Irmão, e quando se fala de 
irmão, podemos nos referir tanto ao filho dos 
nossos pais, nosso irmão consangüíneo, como 
também aquela pessoa especial, considerada 
um grande amigo e que você sente como se 
fosse um membro da sua família. No universo 
cristão, os irmãos são todos os nossos próximos 
que, diante da doutrina divina, são filhos de um 
mesmo Pai: Deus. A gente conta nas mãos os 
irmãos, chega as dezenas de conhecidos e 
quando o papo é com F da P, aí, são milhares, 
infelizmente. Aos irmãos de verdade, um Bom 
Dia!

CACHOEIRA
A 8ª Vara Criminal de Goiânia aceitou a 
denúncia contra o ex-governador do Goiás e 
candidato ao Senado, Marconi Perillo, em 
mesmo processo que envolve o bicheiro 
Carlinhos Cachoeira. Na denúncia apresentada 
em março de 2017, o governador é acusado de 
receber, entre 2011 e 2012, o pagamento de 
vantagens indevidas em troca de garantir o 
incremento dos contratos mantidos pela Delta 
com os vários órgãos do Estado. Segundo o 
documento, os executivos e Cachoeira faziam 
o pagamento por meio do marqueteiro. O que 
não dá pra entender é como o tal Cachoeira 
condenado a quase meio século de prisão está 
em liberdade. 

NOSSA GRANA
Tem um candidato ao Senado de MT nestas 
eleições que defende uma redução no 
duodécimo (repasses constitucionais) da 
Assembléia Legislativa e demais Poderes e 
instituições do Estado. Para ele, os gastos com 
os duodécimos, previstos na próxima 
legislatura, algo em torno de R$ 500 milhões, 
são excessivos e convenhamos, amigos, é 
realmente um abuso com o dinheiro do povo. 
Divida-se isso em 24 deputados estaduais, com 
todas as despesas, é grana demais, é brincar de 
gastar o nosso suado dinheirinho, assim não dá, 
né?

VAZAMENTOS
Ligações, mensagens por e-mail, por SMS, 
carta e até WhatsApp que oferecem facilidades 
e serviços têm atormentado aposentados e 
funcionários públicos, que não sabem como 
seus dados foram parar nas mãos de 
desconhecidos. Essa farra, já está na mira do 
Ministério Público e um dos alvos investigado 
é o Serviço Federal de Processamento de 
Dados, empresa pública de tecnologia, 
vinculada ao Ministério da Fazenda. De acordo 
com investigações do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, o Serpro é 
apontado como responsável por repassar à 
página Consulta Pública, que é do governo 
federal, a base de dados da Receita. Segundo a 
denúncia, encaminhada ao MPF a prática do 
Serpro de vender os dados ocorre há muitos 
anos, coisa de doido mesmo. 

BANHO FEIJOADA
Pra quem tava tomando banho feijoada (rabo, 
orelha e pés), uma boa noticia, a temperatura 
deve subir durante esta semana, podendo 
atingir até 39°C, amanhã e no feriado, aí já 
pode tomar banho normal. A boa nova é do 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe).  A maior 
temperatura deve ser registrada nesta sexta-
feira (7) e sábado (8), podendo chegar a 39° C, 
sem possibilidade de chuvas. A umidade 
relativa do ar deve ficar entre 46% e 75%, 
durante toda a semana, sendo recomendada 
para o corpo humano, a umidade média de 
60%. Recomendamos tomar bastante água 
durante os dias mais secos, para ajudar a aliviar 
a irritação na garganta. 
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 Nem bem começaram os programas 
eleitorais na TV e demais mídias, o 
eleitorado já se depara com uma enxurrada 
de acusações, ofensas e palavrórios chulos, 
inclusive de candidatos que se dizem 
letrados, com diplomas nas paredes de 
escritórios, chamados de doutor, e soltando 
a língua ferina nos adversários, antes 
amigos, agora, ladrões, corruptos e os 
cambaus. É realmente a exemplo de outras, 
uma campanha de baixo nível, cuja 
explicação só pode ser uma: desespero, pois 
todos os políticos que vão pra briga, têm 
trackings diários, minipesquisas com que 
mapeiam o comportamento do eleitorado. 
 E, como já disse nosso expert amigo 
jornalista político Fernando Brito, quando 
os políticos partem para a agressividade, é 
sinal de que as coisas não estão indo bem. 
Sabem que têm de se engalfinhar para 
disputar votos, que neste campo além do 
Robalo, Traíras fazem parte do cardápio. 
Quem está no poder e sai pra reeleição vira 
vidraça dos estilingues que amanhã serão 
também vidraças e como chumbo trocado 
não dói, o dicionário de palavrões ganha o 
guinness num empate. 
 Difícil quem não tem um Calabar na 
sua sombra e aquela de quem nunca pecou 
atire a primeira pedra, não compromete a 
troca de sextavadas nas ruas das cidades, 
pois ninguém se arrisca a pegar uma, o 
trelelê fica só na fuxiqueira das bocas de 
Matilde. E assim, já na primeira semana de 
campanha eleitoral, a compostura de alguns 
políticos está indo pro brejo ou para outro 
endereço indigno que o eleitor conheça. 
Entendemos que quando a coisa baixa pro 
indecoroso, é preciso que os marqueteiros 
puxem as orelhas dos  despreparados e ou 
desequilibrados, a fim de respeitarem não 
apenas o adversário, mas o eleitor. 
 Enquanto eles ficam neste tal 

pugilato de palavrões, deixam de lado as 
discussões básicas de uma campanha, aliás, 
poucos são os coerentes nos debates, 
perdidos no vicio de promessas, pra iludir o 
eleitorado. Aqui mesmo em Cáceres se 
dependess de promessas a cidade seria a 
oitava maravilha do século XXI, a ZPE teria 
ligação direta com Cuiabá via VLT; com a 
Europa via Aeroporto Internacional Nelson 
Dantas; A produção agro-industrial de Mato 
Grosso chegaria aos centros do país pela 
ferrovia do Vuolo, e por aí vai. É tanta 
promessa a cada eleição que passa, que o 
povo anda, alguns, ressabiados, outros, 
enojados de tanta safadeza. 
 Aí ,  quando aparece  a lgum 
candidato sério, (coisa rara, mas existe 

ainda), infelizmente a gente fica com um pé 
atrás, pois de santinho, o inferno anda cheio. 
Como a maioria não tem plataforma política 
estruturada, a saída dos mais desesperados é 
tentar mostrar ao povo que o adversário é 
ladrão, incompetente, que não merece seu 
voto, os advogados comemoram as ações e 
liminares, grana no bolso, o emprego 
sazonal de cabo eleitoral libera migalhas aos 
coitados pro sal da janta e a democracia 
chora. 
 Fazer o que né, Mané? A gente está 
no Brasil, do roto falando do esfarrapado, de 
ofensas e promessas, acusações e propinas, 
voto obrigatório, então truco, que De Gaulle 
tinha mesmo razão, não somos um país 
sério, fechou? 

 O objetivo do presente artigo é 
demonstrar a importância da implementação e 
realização de um preventivo no âmbito das 
relações de trabalho, bem como a sua relevância 
enquanto ferramenta de gestão empresarial 
corporativa, pois a implementação de um 
programa preventivo, ou seja, de compliance, 
com especificidade na relação de trabalho é 
essencial para a harmonia dos três pilares 
corporativos empresariais: o lucro, o social e o 
ambiental. 
 Ao dirigir uma atividade empresarial é 
comum surgirem dificuldades durante este 
gerenciamento, o que necessita ser trabalhado e 
administrado a partir de treinamentos dos 
colaboradores que ocupem cargos de gestão e 
confiança, especificamente com a difusão de 
políticas e procedimentos criados para prevenir 
irregularidades e condutas contrárias às normas 
trabalhistas. 
 Assim, a adoção de medidas 
p r e v e n t i v a s  d e v e  o c o r r e r  c o m  o  
desenvolvimento de programas de compliance, 
o qual que deve ser pautado por princípios e 
valores éticos a partir do ato de comunicação e 
s ens ib i l i zação  de  toda  a  e s t ru tu ra  
organizacional da empresa.
 Nessa medida, a contratação de 
profissionais especializados de assessoria 
jurídica trabalhista e empresarial especializada 
poderá trazer inúmeros benefícios na 
minoração de eventuais prejuízos em face de 
demandas judiciais que sequer existiriam caso 

um preventivo de qualidade tivesse sido 
implantado na empresa, contribuindo, 
inclusive, no desenvolvimento de padrões 
éticos e bem estar social no ambiente de 
trabalho.
 Importante observar que o gestor da 
empresa deve pautar-se pelo desenvolvimento 
de um programa de compliance com atitudes 
positivas, proibindo as famosas “piadinhas” e 
falas preconceituosas durante o trabalho e nos 
intervalos, bem como os abusos de hierarquia 
vertical e horizontal, assédio organizacional e 
as vestimentas inadequadas com a adoção de 
uniformes. Tais exemplos fazem parte da 
elaboração, difusão e realização de 
procedimentos preventivos que auxiliam a 
empresa a evitar danos financeiros decorrentes 
de ações indenizatórias trabalhistas. 
 Assim, o preventivo trabalhista deve 
ser adotado como regra e prática cotidiana pelo 
Gestor Empresarial e de Recurso Humanos 
desde a utilização de consultas prévias e 
esclarecimentos de possíveis dúvidas sobre 
determinada situação concreta para que, só 
assim e, em conjunto, o empresário e seu Gestor 
de RH tenham condições de tomar determinada 
decisão. 
 Nesse mesmo sentido, deve ser 
observado ainda que a responsabilidade social 
da empresa deve fazer parte do cotidiano das 
decisões de quem dirige e comanda a atividade 
empresarial, com adoção de postura estratégica, 
corporativa e organizacional, promovendo aos 

colaboradores segurança, motivação e orgulho 
em compor a estrutura econômico-social da 
empresa.
 Dessa forma, sem sombra de dúvidas, 
desenvolver programas de compliance 
trabalhista melhoram significativamente o 
ambiente social e ambiental das empresas, 
aumentam a produtividade dos funcionários e 
conseqüentemente o lucro. Assim quem dirige a 
atividade empresarial deve ter em mente que a 
adoção destes programas (preventivos) de 
compliance trabalhista traz ao final resultados 
muito satisfatórios, inclusive, com a redução 
dos encargos e ônus advindos de passivos 
trabalhistas (muitas das vezes desnecessários e 
que podem ser evitados), e multas provindas do 
Ministério do Trabalho e outros órgãos 
públicos. Portanto, compliance é a ferramenta 
mais eficaz na minoração de passivos 
trabalhistas e, conseqüentemente, na 
otimização dos lucros e resultados projetados e 
planejados pelo empresário na sustentabilidade 
dos pilares do lucro, do social e do ambiental. 
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Compliance (preventivo) como  ferramenta da gestão empresarial 
e seu papel na minoração de passivos trabalhistas 

Desespero de Prometeu
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de mobilidade até abril de 2019.
 A  s e c r e t á r i a  d e  
Planejamento da Prefeitura, 
Nelci Eliete Longhi, lembra que a 
administração municipal tem 
trabalhado para preparar a cidade 
para os próximos 25 anos. 
 A Unemat e a Prefeitura, 
por meio do convênio firmado 
com a  in t e rmed iação  da  
Fundação de Apoio ao Ensino 
Superior Público Estadual 
(Faespe) estão atuando em quatro 
grandes frentes de trabalho. Além 
do Plano de Mobilidade Urbana, 
as instituições são parceiras na 
readequação do Plano Diretor, 
Cadastro Multifinalitário e a 
R e e s t r u t u r a ç ã o  F i s c a l  e  
Tributária do município.

 Prefeitura de Cáceres e a AUniversidade do Estado 
de Mato Grosso realizam 

nesta quarta-feira (05) a primeira 
audiência  públ ica  com a  
população de Cáceres para 
discutir a construção do Plano de 
Mobilidade Urbana.  A audiência 
acontecerá às 19h30 no Centro 
Cultural e todos são convidados a 
participar.
 O professor  doutor  
Evaldo Ferreira, coordenador do 
Plano de Mobilidade Urbana, 
explica que é fundamental que a 
p o p u l a ç ã o  p a r t i c i p e  d a s  
discussões e apresente sugestões 
para que o Plano atenda às 

expectativas dos moradores. 
“Estamos construindo um plano 
que vai impactar em vias de 
circulação e em hábitos da 
população, queremos uma cidade 
melhor para todos, com mais 
acessibilidade e por isso, é 
fundamental para nós ouvirmos o 
que a população pensa”, diz o 
professor da Unemat.
 Durante a audiência 
pública serão apresentados os 
estudos e pesquisas já realizadas 
pela equipe técnica e também 
quais as principais que estão 
sendo pensadas a fim de que 
Cáceres atenda a exigência legal 
que prevê a construção do plano 

estacionamento com 60 vagas de 
servidores e 25 ao público 
e x t e r n o ,  a u d i t ó r i o  c o m  
capacidade para 70 pessoas e 
biblioteca aberta à população. 
 A PRM Cáceres foi criada 
em 20 de maio de 2009 e hoje 
possui jurisdição sobre os 
municípios de Araputanga, 
Cáceres, Comodoro, Conquista 

impacto no meio ambiente e 
reduzir  os custos para a 
instituição como iluminação em 
LED e chuveiros com aquecedor 
solar.
 Projetada para abrigar 
seis ofícios, a nova sede dispõe 
também de sala multiuso para 
videoconferência e reuniões, sala 
de atendimento ao cidadão, 

 Ministério Público OFederal em Mato Grosso 
inaugura oficialmente, 

nesta quarta-feira, 5, a nova sede 
da Procuradoria da República no 
M u n i c í p i o  d e  C á c e r e s ,  
ressaltando-se que o atendimento 
ao público já está sendo realizado 
no local desde o dia 13 de agosto. 
A PRM Cáceres está localizada 
na Rua Generoso Marques Leite, 
no Centro Operacional da cidade. 
 A  s o l e n i d a d e  d e  
inauguração acontece logo mais 
às 10h30 e contará com a 
presença do Secretário Geral do 
MPF, Alexandre Camanho, do 
procurador-chefe do MPF em 
Mato Grosso, Gustavo Nogami e, 
dos procuradores da República 
no município de Cáceres, 
Rodrigo Pires de Almeida 
(coordenador da unidade), Felipe 
Mascarelli, e Paloma Ramos.
 Além de ser construída de 
acordo com as regras de 
acessibilidade e proporcionar 
mais conforto e segurança para 
todos os usuários, as novas 
instalações utilizam recursos 
modernos que visam diminuir o 

Estrela, Reserva do Cabaçal, Rio 
Branco, Salto do Céu, São José 
dos Quatro Marcos, Vale de São 
Domingos e Vila Bela da 
Santíssima Trindade.

D ' O e s t e ,  C u r v e l â n d i a ,  
Figueirópolis D'Oeste, Glória 
D 'Oeste ,  Indiavaí ,  Jauru ,  
Lambari D'Oeste, Mirassol 
D'Oeste, Nova Lacerda, Pontes e 
Lacerda, Porto Esperidião, Porto 

considerada foragida desde 2013, 
quando foi expedido o referido 
mandado de prisão contra ela.
 D e t i d a  d u r a n t e  
fiscalização de rotina na barreira 
sanitária do Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea), que fica na localidade 
conhecida como Corixa, em 
Cáceres, Sueline foi levada para a 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes de Fronteira (Defron) e já 
encontra-se recolhida na cadeia 
pública feminina de Cáceres, à 
disposição da justiça. 
 Confo rme  r eg i s t ro s  
judiciais, Sueline tem em sua 
ficha, condenações nos anos de 
2014 e 2016, incursa nos artigos 
157 parágrafo 1º, I e II, 180 caput 
e 155 parágrafo 4º, com penas 
respectivamente de 1 ano e seis 
meses, 1 ano e 2 anos e 4 meses, 
que poderiam ser cumpridas em 
liberdade consoante benefícios 
de execução penal, não estivesse 
foragida.

 paraibana de Campina AGrande Sueline Soares 
Conrado, 34, que residia 

na Rua das Amoras no bairro 
Jardim Imperial em Cáceres e  
registra extensa ficha policial e 
judicial, condenada várias vezes 
por infrações aos artigos 155 
(furto), 157 (roubo), e 180 
(receptação), totalizando 11 
passagens apenas em crimes 
contra o patrimônio, foi presa 
anteontem por policiais do Grupo 
Especial de Fronteira.
 Sueline estava premiada 
com mandado de prisão expedido 
pela justiça da comarca de 
Cáceres e foi detida quando 
tentava se evadir para a Bolívia, 
uma vez que já havia sido 
procurada várias vezes por 
oficiais de justiça em seu ultimo 
endereço e não encontrada, daí a 
expedição do MP, cumprido 
quando ela fugia. De acordo com 
a polícia, Sueline, também 
conhecida como “Aline”, era 
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Instalado há 9 anos em Cáceres
MPF é inaugurado nesta 4ª feira 

Nova sede dispõe de sala multiuso para videoconferência e reuniões, sala de atendimento ao cidadão, amplo estacionamento e biblioteca aberta à população

Assessoria

Agora em sede própria, a PRM Cáceres foi criada em maio de 2009  

 Foto: Assessoria

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Mobilidade urbana é foco 
de debate hoje em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Cadastro Multifinalitário integra a frente do plano diretor    
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FIM DA LINHA

Foragida dança quando
tentava fugir pra Bolívia
Da Redação

Sueline Soares Conrado estaria fugindo para a Bolívia   

Foto: Divulgação
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carteira de crédito comercial em 
mais de R$ 7,5 milhões e de crédito 
rural em torno de R$ 7,3 milhões, a 
agência tem contribuído para a 
melhoria da qualidade de vida dos 
associados e da comunidade.
 Para o gerente da agência, 
o novo prédio é um sonho que se 
torna realidade, podemos oferecer 
um melhor atendimento aos 
assoc iados .  “Hoje  nós  só  
queremos e podemos agradecer os 
associados por sempre acreditar no 
Sicredi e é por isso que estamos 
crescendo. Hoje inauguramos esta 
agência que era um sonho dos 
nossos colaboradores e também 
dos nossos associados”.

tomadas e entrada USB para 
recarregar bateria de celular. A 
estrutura também conta com rede 
WI-FI aberta aos associados. No 
au to-a tendimento ,  guarda-
volumes estão disponíveis para 
facili tar a mobilidade dos 
associados.
 No município há 6 anos, o 
Sicredi é considerado um marco na 
história do desenvolvimento 
socioeconômico da região. Com 
uma economia marcada pelo 
agronegócio, sendo mais forte na 
pecuária, Rio Branco está em 
pleno crescimento e conta com 
u m a  p o p u l a ç ã o  d e  5 . 1 5 9  
habitantes (IBGE 2018). Com uma 

 Sicredi – instituição Ofinanceira cooperativa 
com mais de 3,8 milhões 

de associados e presente em 22 
estados brasileiros, inaugurou em 
31 de agosto as novas instalações 
da agência de Rio Branco, 
localizada na avenida 7 de 
setembro, no centro da cidade.  A 
m o d e r n a  e s t r u t u r a  é  d a  
Cooperativa de Crédito Sicredi 
Noroeste MT e Acre, que atua em 
16 municípios, com quase 30 mil 
associados.
 Projetada para criar uma 
e x p e r i ê n c i a  a i n d a  m a i s  
cooperativa, a agência de Rio 
Branco, na região de Cáceres, 
a p r e s e n t a  a  n o v a  m a r c a  
desenvolvida com o objetivo de 
posicionar o Sicredi como 
i n s t i t u i ç ã o  f i n a n c e i r a  
comprometida com a melhoria da 
qualidade de vida dos seus 
associados as regiões onde atua.
 No ambiente interno, o 
espaço amplo foi pensado para 
oferecer conforto, proximidade e 
interação entre os associados e os 
colaboradores. Logo na entrada, 
uma área de recepção foi criada 
para orientar sobre a melhor opção 
de atendimento. 
 Quem precisar aguardar 
para ser atendido, contará com a 
área de convivência onde poderá 
tomar café, ler ou até mesmo 
aproveitar para realizar tarefas de 
trabalho, pois os aconchegantes 
móveis foram planejados com 

de setembro, as comemorações dos 
29 anos de fundação do SSPM, quem 
tem mais de 1.200 associados. 
Oficialmente, o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
(SSPM), foi criado em 4 de setembro 
de 1989, porém desde a década de 80 
existia uma associação cuja história 
está sendo resgatada pela atual 
diretoria.
 Quando da fundação do 
SSPM, o presidente da Associação 

á seis anos, a atual diretoria Hd o  S i n d i c a t o  d o s 
S e r v i d o r e s  P ú b l i c o s 

Municipais de Cáceres (SSPM), 
liderada por Claudiney Lima, vem 
trabalhando para equilibrar as contas 
da entidade, sem deixar de prestar 
serviços e assistir os associados. Até 
o final do ano, de acordo com o 
Tesoureiro, Denis Cavalcante, o 
equilíbrio deve ser atingido.
 A declaração marca hoje, 4 

era Roberto Arruda. O primeiro 
presidente eleito do SSPM foi o ex-
fiscal da Secretaria de Obras, Luiz da 
Guia Cintra de Alcântara, que dirigiu 
o Sindicato por quatro vezes, 1989, 
1999, 2001 e 2002. Valter Dito foi 
presidente em 1992 e 1994 e Josué 
de Valdemir de Alcântara de 1995 a 
1997. Logo depois, o presidente foi 
José Henrique Ribeiro Fonseca, que 
comandou o SSPM de 1998 a 2000.
 E m  2 0 0 2 ,  a s s u m i u  o 
presidente com maior número de 
mandatos da história. Vivaldo 
Gonçalves dirigiu o Sindicato por 
dez anos consecutivos e só deixou a 
entidade em 2012 por intervenção da 
Justiça. Desde 2013, o fiscal da 
Secretaria de Obras, Claudiney 
Lima, o Lima, dirige o SSPM. Na 
primeira gestão ele teve como 
companheiros de diretoria as 
professoras Celma Almeida, Elina 
Monteiro, o vigia Valdeir Martins, o 
servidor da saúde, Denis Cavalcante, 
a Auxiliar administrativa Ester 
Ferreira e o motorista Fábio 
Lourenço. 
 Na segunda gestão, iniciada 
em 2016, a professora Andréia 
Assunção Rodrigues passou a 
integrar a diretoria executiva.

causado por um choque mecânico 
com o poste do semáforo.
 De imediato, o prefeito 
Professor Ronaldo Floreano dos 
Santos  foi  contatado e  por 
telefone, autorizou para que o 
p o s t e  d o  s e m á f o r o  f o s s e 
recuperado o mais rápido possível 
para que o sistema de sinalização 
de trânsito voltasse a funcionar 
normalmente.
 O motorista da carreta 
boiadeira, Geovânio Rodrigues da 
Silva, informou aos policiais que 
trafegava sentido Araputanga / 
Mirassol D'Oeste e que ao fazer 
uma conversão à direita, o pára-
choque traseiro enroscou no poste 
do semáforo, causando o acidente. 
Informou ainda que pelo fato de 
não encontrar um local apropriado 
para estacionar a carreta, se dirigiu 
para as proximidades de sua 
residência e posteriormente para a 
Polícia Militar.

m acidente ocorrido na Utarde de anteontem, 3, em 
São José dos Quatro 

Marcos, desativou o sistema de 
s e m á f o r o s  i n s t a l a d o s  n o 
cruzamento das avenidas São 
Paulo e Mato Grosso. 
 D e  a c o r d o  c o m 
informações de populares o 
motorista de uma carreta boiadeira 
foi dar marcha a ré e enroscou no 
poste. Funcionários da secretaria 
de Obras estiveram no local para 
providenciar a remoção do poste 
atingido e liberar o trânsito que 
voltou a fluir normalmente.
 O responsável pelo setor 
de Obras do município, Cristiano 
Batista de Queiroz, informou que 
foi  lavrado um Bolet im de 
O c o r r ê n c i a s  p e l o  p r ó p r i o 
motorista que causou o acidente 
para que sejam buscadas as 
providencias cabíveis. De acordo 
com o Boletim, o acidente foi 

Sicredi inaugura agência com 
a nova marca em Rio Branco

EM EXPAN$ÃO

Sicredi oferece múltipla rede de conveniência como o Sicredi Mobi, Sicredi Internet, Internet Banking, redes de auto-atendimento e agentes credenciados

Assessoria

Flagrante da inauguração da nova sede do Sicredi em Rio Branco   

Foto: Assessoria

LUTAS E CONQUISTAS

Sindicato dos servidores de
Cáceres comemora 29 anos 

Assessoria c/ Redação

Equipe do SSPM, uma família unida e coesa em defesa da classe   

Foto: Assessoria

Durante dois dias, cruzamento ficou sem sinalização   

Foto: Assessoria

QUATRO MARCOS

Acidente com carreta desativa 
sistema de semáforo no centro
Assessoria c/ Redação
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 juiz Jorge Luiz Tadeu, da 7ª OVara Criminal de Cuiabá, 
condenou a manicure Lúbia 

Camilla Pinheiro Gorgete, 27, a cinco 
anos de prisão, em regime semi-aberto, 
pelo crime de organização criminosa. 

Ela foi acusada de integrar uma 
quadrilha de assalto a bancos em Mato 
Grosso, e desarticulado em maio do ano 
passado com a deflagração da 
"Operação Luxus" pela Gerência de 
Combate ao Crime Organizado 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

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

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

(GCCO), da Polícia Civil.
 Além de Lúbia, o magistrado 
também condenou, Marcus Vinicius 
Fraga Soares, Gilberto Silva Brasil, 
Junior Alves Vieira, Cleyton Cesar 
Ferreiras de Arruda, Augusto Cesar 

Ribeiro Macaubas, Jurandir Benedito da 
Silva, Robson Antônio da Silva Passos, 
Juliender Batista Borges, Hian Vitor 
Oliveira Cavalcante e Kaio da Silva 
Nunes Teixeira. Foram absolvidos, os 
réus Thassiana Cristina de Oliveira, 
Diego Silva dos Santos, Elvis Elismar de 
Arruda Figueiredo e Dainey Aparecido 
da Costa.
 C o n f o r m e  d e n ú n c i a  d o  
Ministério Público Estadual (MPE), a 
quadrilha era liderada por Marcus 
Vinicius e Gilberto Brasil. Os demais 
eram contratados para executar os 
ataques, como uma espécie de 
"freelancers". 
 O grupo teria lucrado mais de 
R$ 5 milhões em roubos e furtos 
praticados em pelo menos dez agências 
bancárias em Mato Grosso. Com o 
dinheiro proveniente dos roubos, os 

integrantes ostentavam com viagens, 
carros de luxo, passeio de helicóptero e 
barcos.
 Na decisão, o juiz afirmou que 
ficou comprovada nos autos a 
culpabilidade de Lúbia no crime. Ela 
deu abrigo para dois criminosos de 
Santa Catarina, que vieram para Mato 
Grosso cometer crimes, e também 
auxiliou nos trabalhos da quadrilha. O 
magistrado ainda disse que, após a 
prisão dos membros da quadrilha, houve 
diminuição no número de roubos a 
bancos no Estado. 
 A operação foi deflagrada pela 
GCCO, da Polícia Civil, no dia 4 de 
maio de 2017, depois de mais de seis 
meses de investigações que culminaram 
na decretação de 22 mandados de prisão 
contra 17 membros da organização 
criminosa.

 judiciário brasileiro terá que Olidar com questões eleitorais e 
mostrar desenvoltura para não 

ser rechaçado pela sociedade, num 
momento de forte conflito político. Este 
processo eleitoral é o primeiro no país 
em que  t an t a  co r rupção  e s t á  
escancarada, com vários agentes 
públicos implicados que de novo tentam 

se manter em posições que, segundo 
investigações, usaram para adquirir 
benefícios próprios em troca de dinheiro 
e favores espúrios.
 Em Mato Grosso, são 74 
impugnações recomendadas contra 
reg i s t ros  de  candida turas  por  
coligações. A Procuradoria Geral 
Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral 

são os órgãos fiscalizadores que mais 
pediram para barrar a concorrência de 
políticos fichas-suja, alguns por crimes 
graves que geraram condenação em 
reclusão, como o peculato que é a 
apropriação do dinheiro público e o 
enriquecimento ilícito.
 O Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso julgou o caso no fim de 
julho, com efeito de cassação do 
mandato do senador José Medeiros 
(Podemos) como concorrente como 
primeiro suplente de Taques ao Senado. 
A decisão foi suspensa em meados deste 
mês pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que entendeu que não houve 
tempo para a defesa do titular do cargo. 
 A Justiça Eleitoral terá até 17 
de setembro para julgar os pedidos de 
registro de campanha, mas esse prazo 
também deve ficar só no papel. O 
próprio TRE-MT avalia ser impossível 
concluir o trâmite na esfera estadual dos 
atuais 528 pedidos. 
 Além disso ,  se  houver  
indeferimento pelo colegiado, os 
requerentes podem recorrer da decisão 
na esfera federal, e o prazo razoável 
prescrito pela Justiça é de um ano de 
trâmite, mas a teoria novamente se 
enrosca na prática judicial.

ASSALTOS A BANCOS

Sentença contra quadrilha
atinge manicure comparsa 

Com o dinheiro proveniente dos roubos, os integrantes da quadrilha ostentavam com viagens, carros de luxo, passeio de helicóptero e barcos gastando a grana

Da Redação

Lúbia Camilla P. Gorgete, sentenciada a 5 anos de prisão   

Foto: Mídia News

FICHAS NO CAIXA

TRE-MT recebe 74 pedidos 
para impugnar de candidatos
C.MT c/ Redação

Mesmo impugnados, candidatos podem recorrer ao TSE    

Foto: Arquivo
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Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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Grupo Chalana será Cáceres
na Coréia do Sul em setembro.
Colabore fazendo sua doação
C.C 744/6. CEF Agência 0870

Apoio: Jornal Correio Cacerense
O DNA da Informação

i n t e  e  q u a t r o  Vvenezuelanos refugiados 
chegam a Cuiabá na 

manhã de ontem, (4) em um avião 
da Força Aérea Brasileira. No vôo 
ainda embarcaram 180 pessoas 
com destino a Manaus. Os 
s o l i c i t a n t e s  d e  r e f ú g i o  
desembarcam às 11h00 e às 
13h00 seguem para Manaus, 

onde o pouso estava previsto para 
as 15h00.
 Os refugiados vieram de 
Roraima e foram encaminhados 
para a Pastoral do Migrante de 
Cuiabá, que vem acolhendo os 
venezuelanos desde o início deste 
ano.  No local, eles têm acesso a 
alimento, abrigo e orientação, 
que vão desde a validação de 

passaporte e ao cadastramento 
para emprego, até a doação de 
roupas e materiais de higiene. A 
Pastoral do Migrante ainda 
red i rec iona  e  o r i en ta  os  
refugiados a conquista de um 
emprego no Estado.
 Em julho deste ano, vinte 
venezuelanos desembarcaram em 
Cuiabá sob subsídio do programa 

de interiorização. 
 O objetivo do Governo 
Federal é de transferir cerca de 
400 venezuelanos por semana até 
o fim de setembro. Desde abril, 
1.099 foram transportados em 
vôos da FAB de Roraima para 
outros Estados e para o Distrito 
Federal.
 A interiorização conta 
com apoio da Agência da ONU 
para Refugiados (ACNUR), da 
Agência da ONU para as 

Migrações (OIM), do Fundo de 
População das Nações Unidas 
(UNFPA) e do Programa das 
N a ç õ e s  U n i d a s  p a r a  o  
Desenvolvimento (PNUD). Com 
o vôo de hoje, sobe para 1303 o 
total de imigrantes e refugiados 
transferidos.
 É estimado que haja entre 
4 e 7 mil venezuelanos em 
situação de vulnerabilidade, que 
precisam da ajuda do governo e 
de órgãos internacionais. 

 olícias militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
F r o n t e i r a  ( G e f r o n )  

apreenderam de cerca de 24 
tabletes de pasta base de cocaína, 
revólver calibre 38, e um Fiat 
Strada, durante patrulhamento na 
r e g i ã o  c o n h e c i d a  c o m o  
“Bocaiuval”, no município de 
Porto Esperidião, na manhã de 
ontem. 
 D e  a c o r d o  c o m  
informações da assessoria, quatro 
homens, de 43, 28, 25 e 26 anos 
foram presos.
 Os policiais  faziam 
patrulhamento de rotina na BR-
174, quando avistaram o veículo.
 O condutor não respeitou 
a ordem de parada, foi realizado 
acompanhamento por vários 
quilômetros, até que os quatro 
ocupantes pararam às margens da 
estrada e desceram para tentar 
entrar na mata, mas acabaram 
presos.
 Durante a revista pessoal 
foi encontrado o revólver com 

cinco munições. Já a droga foi 
localizada na carroceria do 
veículo. Um dos acusados contou 
que havia pegado a droga e a arma 
em Las Petas, na Bolívia, e 

receberia R$ 250 por tablete. 
Todos foram encaminhados 
jun tamente  com mater ia l  
apreendido, ao departamento da 
Polícia Federal em Cáceres.

VENEZUELANOS

Nova leva de refugiados 
chegou ontem à Cuiabá

Na primeira incursão em julho deste ano, vinte venezuelanos haviam desembarcados em Cuiabá sob subsídio do programa de interiorização

M.N c/ Redação

Refugiados saíram de Roraima direto para o Marechal Rondon   

Foto: Romério  Cunha

Droga foi apreendida com traficantes no Porto   

Foto: Gefron-MT

NA BR 174

Gefron prende mulas com 
arma e cocaína na fronteira 
Gefron c/ Redação
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sapateiro, conseguiu somar os 
seus três primeiros pontos, ao 
vencer de forma apertada, a 
equipe do bairro Garcês, pelo 
marcador de 3 a 2. 
 A representante do 
Garcês, em dois jogos, foram 
duas derrotas, e é a lanterna do 
grupo único, que é composto 
por 6 equipes.
 Na primeira partida da 
rodada pelo masculino, o 
Jardim União, após duas 
derrotas consecutivas fez 5 a 4, 
diante do Arsenal que já jogo 
três vezes, e perdeu as três. 
 Com essa vitória, o 
J a rd im União ,  r e s t ando   
s o m e n t e  m a i s  u m  
compromisso, respira no 
campeonato e tem chance de 
garantir uma das vagas para a 
próxima fase. 
 Já o Arsenal, se quiser 
estar na segunda fase, precisa 
vencer o seu último jogo, de 
preferência de goleada, e ainda 
torcer por uma derrota do 
Jardim União.
 Fechando a rodada, no 

clássico da região, a COHAB 
Nova levou um tremendo susto, 
e chegou estar perdendo para o 
13 de Maio, pelo marcador de 2 
a 0.
 Na base da vontade e 
muita garra, a COHAB virou o 
jogo e venceu por 3 a 2. Com a 
vitória, a equipe dirigida pelo 
desportista Hélio designer, 
assumiu a liderança do grupo A, 
com seis pontos. Já a equipe do 
Ronaldo, está na quarta 
colocação do grupo, com 3 
pontos, em três partidas 
disputadas.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
c o o r d e n a d o r - g e r a l  d o  
campeonato, Odir de Souza, 
ontem, não houve rodada. A 
competição prossegue amanhã, 
(6), com dois jogos, pelo 
masculino. 
 A antecipação dessa 
rodada, deve-se ao feriado 
nacional de 7 de Setembro, que 
ocorre na sexta-feira. As 20h00, 
jogam: COHAB Nova x Claro 
TV; As 21h00. jogam: Estância 
Mariana X Santa Cruz.

 meia Lucas Braga e o Oatacante Rafael Silva, 
que estavam disputando 

a Série C pelo Luverdense, foram 
anunciados como reforços do 

Vila Nova de Goiás, para a 
sequência da série B, após o time 
Mato-grossense da últ ima 
competição prevista para o ano, já 
que não vai participar da Copa 

Federação.
 Lucas tem 21 anos, fez 
sua estreia com a camisa do Vila 
Nova, na semana passada. 
 O jogador permanece 
vinculado ao Luverdense e foi 
cedido ao time goiano por 
empréstimo até o final do ano. Na 
Série C, ele foi titular em todos os 
18 jogos do Luverdense e fez três 
gols.
 Rafael, 23 anos, é natural 
de Sinop e fez toda sua carreira no 
Luverdense, onde foi promovido 
aos profissionais em 2015. O 
jogador tinha contrato com o time 
de Lucas do Rio Verde até o final 
do ano, mas pediu para ser 
liberado e teve seu vínculo 
encerrado com o clube. 
 Na Série C, ele disputou 
14 partidas e fez um gol. Rafael 
Silva fez sua estréia com a camisa 
do Vila, ontem à noite, no empate 
de 1 a 1, contra o Oeste, pela Série 
B.

 rodada da última sexta-Afeira (31), pelo 10º 
Campeonato Cacerense 

de Futebol de Areia, "Troféu 
Hélio Aguiar", foi marcada com 
a realização de bons jogos, na 

praça do Bairro COHAB Nova.
 Pelo feminino, a equipe 
Fênix, sob o comando do Bico 

QUEBRA JEJUM

Fênix venceu a primeira no
campeonato de beach-soccer

Ontem, não houve rodada no certame e a competição prossegue amanhã, (6), antecipando-se com dois jogos, pelo masculino, devido feriado da pátria

Assessoria

Vitória das Gatas do Fênix foi apertada mas valeu 3 pontos   

DEBANDADA

Mais dois abandonaram o 
barco no Verdão do Norte

S.N c/ Redação

Meia Lucas Braga e atacante Rafael Silva deixaram o clube   

Foto: Assessoria  LEC

Foto: Luiz Garcia
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By Rosane Michels

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

Casal nota 1000, Adriana e Amarildo 
Merotti,  que sabem muito bem aproveitar 
os momentos bons que a vida reserva e 
sempre estão a postos a ajudar nas causas 
sociais. Quando se faz com amor se colhe 
bons frutos. Grande Abraço.

Os parabéns de hoje é endereçado ao 
garotão Enzo Lindote, que ontem 
completou 14 anos de pura felicidade e 
festejou a data envolto ao carinho da vovó 
Alzira, dos pais Helen e Lúcio e dos 
amigos. Que essa data se repita por muitos 
anos sendo sempre comemorada com 
saúde.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro 
indicando um dia de maior 
envolvimento com a vida 

familiar e doméstica. Você estará mais 
voltado para os seus, especialmente para 
seus pais. Um imóvel pode ser 
negociado.

Esotérico

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
indicando um dia de boa 
comunicação e capacidade 

estratégica, que pode ser fundamental em 
uma importante reunião de negócios. O 
momento pode envolver a concretização 
de um contrato.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
ind icando  um d ia  de  
movimento positivo para sua 

vida material e financeira. Um bom 
negócio pode ser firmado e concretizado 
ainda hoje. O momento é ótimo para um 
novo investimento.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
indicando um dia de 

aumento de sensibilidade e emoções, que 
estarão à flor da pele, mas de uma 
maneira equilibrada e positiva. O 
momento pode trazer aumento da 
criatividade.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
interiorização e maior contato 

com seu mundo emocional e espiritual. O 
momento é ótimo para cuidar da saúde 
integral e fazer contato mais profundo com o 
Sagrado dentro de si mesmo.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
indicando um dia  de  
movimento positivo e boas 

mudanças no trabalho. É possível que 
você seja transferido para outra área, para 
exercer uma nova função. Um novo 
emprego pode surgir a qualquer momento.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
seu signo e Urano em Touro, 
indicando um dia  de  
movimento positivo em 

projetos profissionais e planos de 
negócios, que podem começar a ser 
colocados em prática. O momento é ótimo 
para repensar a carreira.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
ind icando  um d ia  de  
movimento positivo em 

projetos, pessoais e profissionais, que 
envolvem seu crescimento e expansão 
espiritual. Procure começar a construir 
uma rotina de meditação.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto 
de Vênus nos últimos 
graus de Libra e Urano em 
Touro, indicando um dia de 

movimento positivo na vida social e 
aproximação de amigos novos e antigos. 
Os relacionamentos ganham força e 
pode envolver um bom contato 
comercial.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
ind icando  um d ia  de  
movimento gostoso na vida 

social e aproximação de uma pessoa 
especial, que vai mexer com seu coração. 
O relacionamento começa como uma 
amizade e logo ganha ares românticos.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Vênus nos últimos graus de 
Libra e Urano em Touro, 
indicando um dia  de  
movimento positivo na vida 

social, com bons contatos comerciais, que 
podem levar a bons acordos e negociações 
com grandes empresas, clubes e 
instituições.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto 
de Vênus nos últimos graus 
de Libra e Urano em Touro, 
indicando um dia de 

interiorização e maior envolvimento 
com seu mundo emocional, que passa 
por um momento de aprofundamento e 
equilíbrio. Dia ótimo para as finanças.

Brindou mais um ano de vida ao lado dos familiares, amigos 
e companheiros rotarianos o presidente do Rotary Club de 
Cáceres, Jorge Antônio Rodrigues (Jorginho) a quem 
enviamos votos de felicidades e que Deus  ilumine essa 
caminhada por muitos anos. Feliz Aniversário!

Pousando para nossa social os gatinhos Ítalo, Otávio e Davi, 
que fazem a alegria da vovó coruja Ronilma Martins e dos 
papais Sandrinho e Virgínia. Beijinhos.

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

 O Sicredi, inaugurou as novas 
instalações da agência de Rio Branco, 
localizada na avenida 7 de setembro, no centro 
da cidade.  A moderna estrutura é da 
Cooperativa de Crédito Sicredi Noroeste MT e 
Acre, que atua em 16 municípios, com quase 
30 mil associados. Para o gerente da agência, o 
novo prédio é um sonho que se torna realidade, 
podemos oferecer um melhor atendimento aos 
associados. 
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 A paraibana de Campina Grande Sueline Soares Conrado, 34, que 
residia na Rua das Amoras no bairro Jardim Imperial em Cáceres e  registra 
extensa ficha policial e judicial, condenada várias vezes por furtos, roubos 
e receptações, foi presa por policiais do Gefron quando tentava se evadir 
para a Bolívia. Sueline, também conhecida como “Aline”, era considerada 
foragida desde 2013. Página 03

 O Ministério Público 
Federal  em Mato Grosso 
inaugura oficialmente, nesta 
quarta-feira, 5, a nova sede da 
Procuradoria da República no 
M u n i c í p i o  d e  C á c e r e s ,  
ressaltando-se que o atendimento 
ao público já está sendo realizado 
no local desde o dia 13 de agosto. 
A PRM Cáceres está localizada 
na Rua Generoso Marques Leite, 
no Centro Operacional da cidade. 

Página 03

 A Prefeitura de Cáceres e a Unemat realizam hoje (5) a primeira 
audiência pública com a população de Cáceres para discutir a construção 
do Plano de Mobilidade Urbana, às 19h30 no Centro Cultural. Na ocasião, 
serão apresentados estudos e pesquisas já realizadas pela equipe técnica e 
demais que atendam  a exigência legal que prevê a construção até abril de 
2019. Página 03

 O Sindicato dos Servidores Municipais de Cáceres via atual 
diretoria (Claudiney Lima), como parte das comemorações de seus 29 anos 
de fundação neste 4 de setembro com mais de 1.200 associados, fará a 
apresentação dos trabalhos para equilibrar as contas da entidade, sem 
deixar de prestar serviços e assistir os associados. Até o final do ano, de 
acordo o equilíbrio deve ser atingido. Página 04
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PATUÁ CHEIO

Paraibana fugitiva da justiça
roda na fronteira da Bolívia

Cheia de broncas, ela foi presa na barreira sanitária do INDEA  Corixa, em Cáceres e levada para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron)

Sueline agora vai passar umas boas férias atrás das grades   
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NOVE ANOS DEPOIS 

MPF inaugura sede própria
hoje no C.O.C em Cáceres 

Solenidade terá presença do Sec. Geral do MPF, Alexandre Camanho    
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AGÊNCIA VIP

Sicredi inaugura nova 
marca em Rio Branco 

Ato inaugural da moderna agencia Sicredi em Rio Branco   
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MOBILIDADE HURBANA

Audiência pública debate 
plano nesta 4ª em Cáceres

Dentre estratégias prévias foi realizado o cadastro multifinalitário   
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SOB CONTROLE

Sindicato dos servidores
comemora 29º aniversário

A declaração marca festejos dos 29 anos de fundação do SSPM  
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