
OÍA O GÁS!
A Petrobras elevará os preços do GLP residencial 
envasado em botijões de até 13 kg, o gás de 
cozinha, em 4,5%, em média, a partir das zero 
hora deste domingo (5). Segundo a Petrobras, se 
o ajuste for integralmente repassado ao 
consumidor pelas distribuidoras, a alta será, em 
média, de 2% ou cerca de R$ 1,21 por botijão. O 
último reajuste aconteceu no dia 11 de outubro, 
quando os preços foram reajustados em média 
em 12,9%, alta de mais de 15% no acumulado no 
ano. É a tal deflação do governo temerário, que 
usa índices falsos para justificar R$ 14,00 a 
menos no salário mínimo de 2018.

ÓIA A ENERGIA!
Novembro começa com mudança no sistema das 
bandeiras tarifárias. A partir do dia 1º os valores 
das bandeiras mudaram, com redução na 
bandeira amarela e aumento no patamar 2 da 
bandeira vermelha. Isso significa que, a partir de 
agora, sempre que a bandeira vermelha patamar 
dois for acionada pelo Governo Federal, o cliente 
de energia elétrica passa a pagar R$ 5 reais a cada 
100 kWh/hora consumidos. Antes, esse valor era 
de R$ 3,50. Para se ter uma idéia, uma conta de 
um cliente que consome 200 kW hora (valor 
referente ao mês inteiro com a bandeira vermelha 
patamar 2), que antes custava R$ 142,63, agora 
passa a R$ 146,64 fora a Contribuição de 
Iluminação Pública. Mais uma farsa e falsa da tal 
deflação do governo temeroso.

ÓIA O GARFO!
O Governo anunciou na última sexta-feira (3) a 
elaboração de dois decretos com o objetivo de 
melhorar o fluxo de caixa neste fim de ano, claro, 
que sacrificando o mais fraco, quem trabalha e 
sobrevive como fornecedor. No primeiro foi 
determinada a negociação de pagamento a 
fornecedores que tem contratos com o estado e 
no segundo houve a determinação da não criação 
de mais despesas como novos cargos, além de 
cortar aumentos de salários. Ele explicou que o 
primeiro decreto está sendo elaborado pelo fato 
de o estado estar tendo dificuldades em honrar os 
compromissos com empresas fornecedoras e no 
segundo, trata do custeio da máquina pública e 
também das despesas com pessoal, deveria 
começar reduzindo o luxo palaciano, sem garfar 
do funcionalismo.

CAOLHO, NÉ?
Na conversa afiada e fiada, ele diz que precisava 
editar um decreto por imposição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, portanto esse segundo 
decreto é dirigido a toda estrutura do poder 
executivo para que não criem cargos públicos, 
aumente os salários e os cambaus. Ele também 
irá impor limite para reduzir energia elétrica, 
consumo de água, consumo de telefonia e todos 
esses grupos de despesa que as secretarias têm no 
seu conjunto. Economizar deve se fazer sempre, 
sem desculpa de crise criada pelos governantes, 
agora sacrificar quem trabalha, isso é conversa 
pra boi dormir.

CONCURSO/GLÓRIA
A Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste, 
Estado de Mato Grosso, publicou edital de 
concurso público n° 001/2017, com a finalidade 
de preencher uma vaga para Fiscal de Tributos 
(ensino superior completo). O salário desse 
servidor será de R$ 2.405,00, e ele cumprirá 
carga horária de 40 horas semanais. Sob a 
execução técnico-administrativa da empresa 
Líder Assessoria e Consultoria, este concurso 
recebe inscrições até o dia 6 de dezembro via 
i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  
www.gloriadoeste.mt.gov.br. Haverá uma taxa 
no valor de R$ 140,00.

TRUCO NO MORTO!
O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral 
determinou que uma cópia da prestação de 
contas referentes às eleições de 2016, do 
vereador por Lucas do Rio Verde, Roberto 
Carvalho Barra, seja enviada à Política Federal 
para investigação de possível prática criminosa. 
Consta na prestação de contas do parlamentar um 
recibo de doação, datado de 2 de outubro deste 
ano, recibo de R$ 211 assinado por Enildo de 
Almeida Souza, que faleceu em 31de dezembro 
de 2012 conforme Sistema de Controle de Óbito.
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No Brasil tem um poder que se julga o 
supra-sumo do Estado, quer como federação, 
unidade dela e ultimamente até das células 
destas unidades, botando as manguinhas de 
fora ,  a t ropelando isso e  aqui lo  e  
desrespeitando inclusive a constituição 
federal, a nossa Carta Magna, nós, a gente, o 
povo e os nossos direitos. 

Exemplos: mesmo que o Supremo, 
vejam os senhores, a mais alta corte de justiça 
do país mande prender um deputado ou 
senador, se um dos pares da câmara federal ou 
do senado da república, voto de minerva 
discordar, a ordem perde o valor; se cumprida 
a ordem contra um parlamentar, basta o 
presidente da tal casa de leis que atropela as 
leis decidir, o mandado de prisão é nulo e o 
preso sai da cadeia pela porta da frente sem 
alvará de soltura, porque os pares abriram as 
grades. 

Caso recente em Cuiabá; Se um 
parlamentar é declarado afastado pela justiça 
magna da nação, ele não cumpre a ordem, o 
PRIC não tem validade e fica o dito pelo não 
dito, caso do Renan e Aécio, com efeito 
cascata, chegando às câmaras de vereador do 
reino tupiniquim.  

Mas os abusos legais e ilegais não 
param por aí, veja o leitor que Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso criou, votou e 
sancionou uma lei estadual que isenta 
instituições e entidades filantrópicas de pagar 
qualquer taxa recolhida relativa a direitos 
autorais sobre músicas utilizadas em eventos. 

Claro, que o Ecad, o Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição, nosso 
parceiro (citamos nosso, porque além de 
jornalista e advogado, a gente tem musicas 
autorais registradas) saiu pra briga e com 
razão, afinal, esta absurda lei estadual viola 
diretamente os princípios previstos no artigo 
5º da Constituição Federal, incisos XVIII, 
XXVII e XXVIII, alínea b; bem como a regra 
de competência privativa da União para 
legislar sobre direito civil. 

E para coibir mais esta aberração dos 
poderosos legislativos do patropi, e Mato 
Grosso não fica atrás, nosso representante 

legal, o Ecad, ajuizou junto ao Supremo, uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
enfatizando com razão de sobra, que os 
deputados que aprovaram a lei não entendem 
nada do assunto e considerou um absurdo a 
utilização do termo “taxa”; que Mato Grosso 
pode ser considerado uma terra sem lei onde 
os titulares de direitos autorais são obrigados a 
ceder suas obras intelectuais gratuitamente.

Sustenta ainda o Ecad que a partir do 
início da vigência da Lei Ordinária n° 10.355 
de 11 de janeiro de 2016, em Mato Grosso, 
criou-se total insegurança jurídica quanto 
remuneração dos direitos autorais pelas 
entidades agraciadas pela propalada isenção, 
prejudicando, a uma só penada, titulares de 
direitos autorais, que se viram impedidos de 
cobrar a justa retribuição pela utilização de 
suas obras, e usuários, que alimentam a 
expectativa do não pagamento dos direitos 

autorais pela utilização da propriedade 
imaterial alheia, em razão de norma 
flagrantemente inconstitucional. 

Concluindo, entendemos realmente, 
que o Estado não pode prejudicar os titulares 
de direitos autorais, por interesses particulares 
ou até eleitoreiros, fomentando a livre 
exploração de suas obras, sem que lhes seja 
assegurado o direito de perceberem 
retribuição pecuniária, pelo exercício de 
direito exclusivo de dispor de suas criações de 
espírito. 

O abacaxi está nas mãos do ministro 
Alexandre de Moraes, relator do caso que já 
expediu notificação aos réus dando prazo de 
10 dias para se manifestarem antes que ele 
decida sobre o pedido de liminar, no qual é 
pleiteado ao Supremo que invalide a lei 
tornando-a inconstitucional.

Gilberto Freyre, sociólogo, conta 
que, embora já tivesse a ideia de um livro 
sobre a formação brasileira, foi durante a sua 
passagem pela África, a caminho do exílio na 
Europa, em 1930, que a ideia ficou nítida. A 
obra começou a ser escrita durante a época em 
que, na qualidade de professor-visitante da 
Universidade de Stanford, mas, no Recife, 
Casa Grande & Senzala foi concluído. 

“Um livro que responde àquela ânsia 
de se descobrir como brasileiro, de descobrir 
um Brasil que ninguém ainda tinha me 
explicado satisfatoriamente. Faltava-me uma 
explicação em profundidade do Brasil. Este 
livro representa um homem a se autobiografar 
através do seu próprio povo: pessoal e 
coletivamente.” Casa Grande & Senzala não 
interpreta apenas o Nordeste, mas todo o 
Brasil, quando diz que a casa-grande do 
Nordeste açucareiro, “símbolo da primeira 
sociedade estável do Brasil, transferiu-se 
depois para outras regiões, para outras 
culturas regionais e econômicas. Mas a forma 
social será sempre a mesma. 

Toda civilização do café, tão 
importante foi uma transferência da casa-
grande do Nordeste açucareiro para o Brasil 
cafeeiro, que não é só paulista, mas 

fluminense e, também, paranaense. O 
fenômeno se repete ainda no Brasil quanto à 
estância, porque há uma casa-grande 
patriarcal também na fazenda de gado”. Em 
torno de sua ideia básica desenvolveram-se 
todos os que se seguiram, na linha de 
interpretação sociológica da formação da 
sociedade brasileira. 

Considero a mucama, por exemplo, o 
primeiro grande tipo de mulher produzida 
pela civilização brasileira, ao lado da 
sinhazinha – mucama, porque era um tipo de 
brasileira bonita e sobrecarregada de jóias, 
pois era por meio dela que o senhor da casa-
grande ostentava a sua riqueza. 

A mucama era mais fácil de ser 
exposta que a sinhazinha, mais resguardada.” 
Ora, esse tipo de mulher adornada, que era 
africana ou semiafricana, é um produto de 
senzala aristocratizada pelo livro. De modo 
que essas duas influências estiveram sempre 
presentes. 

São modelos para o Brasil, clássicos, 
de dois tipos de beleza de mulher a se 
completarem. O que não posso é satisfazer aos 
meus críticos, deixando de reconhecer a 
importância da casa-grande, para dizer 
demagogicamente: que pena a senzala não ter 

sido maior que a casa-grande. Não podia ter 
sido. 

A c iv i l ização  que  o  Bras i l  
desenvolveu é predominantemente européia, 
embora felizmente não o seja de forma 
exclusiva. A grande glória da nação é ter dado 
ao negro vindo da senzala a possibilidade de 
se exprimir. Como se exprime, por vezes, 
aristocraticamente e africanizando, a
cultura brasileira nas suas formas básicas.

Em Casa Grande & Senzala as duas 
palavras convivem lado a lado, compondo 
uma Nação conflitante em seus jogos de 
interesse, recalcado e integrado. Feixe de 
paradoxos que se mistura, abastarda, 
enriquece e relata o processo de evolução 
social do Brasil, que recria as imagens de um 
passado marcado pela colonização 
portuguesa. Uma união marcada pelo conflito 
e pelo desequilíbrio. 

Uma história da realidade do País, 
que pretende analisar a formação patriarcal, 
principalmente no Norte e Nordeste, e mostrar 
como se processaram as relações entre os 
brancos e as chamadas “raças de cor”.  
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
poeta e pedagogo, de Presidente Prudente, 
São Paulo. Autor, entre outros, de Religar às 
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A mesma forma social

Virando o Disco

João Fernando Aguilera foi arrastado por cerca de 50 MT. s   

Foto:  Edy Salis
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ma criança de oito anos, Uidentificada como João 
Fe rnando  Agu i l e r a , 

sofreu um acidente fatal ao se 
desequilibrar de um cavalo 
enquan to  mon tava ,  s endo 
arrastado por vários metros. 
 O acidente foi percebido 
pelo padrasto do mesmo, o senhor 
Jair Tomichá, gerente do retiro da 
Fazenda, na manhã da segunda-
feira (6) por volta das onze horas, 
ao perceber a ausência do 
enteado.

Ao cair, a criança teve o 
corpo arrastado por vários 
metros, e não resistindo às 
múltiplas fraturas, veio a morrer.

O socorro foi chamado, 
mas o médico Francisco Araújo, 
que a tendeu a  ocorrência , 

constatou a morte da vítima por 
múltiplas escoriações e fraturas.

A mãe do menor, Jacinei 
Aguilera, merendeira na mesma 
escola em que o menino estudava, 
precisou ser amparada por 
populares e atendentes de saúde 
após o fato. João Fernando 
Aguilera era aluno do 2º ano da 
Escola Municipal Ponta do 
Aterro, localizada no distrito de 
Santa Clara do Monte Cristo.

A polícia civil de Vila 
Bela foi solicitada para os 
levantamentos periciais e deverá 
encaminhar um carro funerário 
para recolher o corpo para 
exames de necropsia, a fim de 
determinar as reais causas da 
morte da criança.

recorrentes. Em agosto desse ano, 
sem nenhuma comunicação 
prévia, houve redução drástica no 
valor do repasse. De R$ 762 mil, 
o governador Pedro Taques 
d e t e r m i n o u  q u e  f o s s e m 
repassados apenas R$ 320 mil.

N a q u e l a  o c a s i ã o  a 
unidade chegou a paralisar os 
a tendimentos .  Após  mui ta 
insistência e reuniões, o governo 
editou nova portaria e definiu 
repasses emergenciais por dois 
meses. Mais uma vez o acordo 
não foi cumprido, e os repasses de 
setembro e outubro, que somam 
R$ 1,3 milhão, continuam sem 
serem feitos. Além disso, ainda 
resta a dívida de julho e agosto, 
onde estão pendentes R$ 320 mil 
de cada mês.

O  h o s p i t a l  Va l e  d o 
Guaporé realiza, em média, 120 
cirurgias por mês, o que o torna 
referência na região. O seu 
fechamento implica, diretamente, 
na falta de atendimento médico 
pa ra  pe lo  menos  105  mi l 
habitantes das cidades de Pontes 
e Lacerda, Jauru, Vila Bela, 
Rondolândia, Nova Lacerda, 
Conquista D'Oeste, Vale de São 
D o m i n g o s ,  C o m o d o r o , 
Figueirópolis D'Oeste e Campos 
de Júlio.

á  q u a t r o  m e s e s  o HGoverno do Estado não 
f a z  o s  r e p a s s e s 

constitucionais para garantir o 
funcionamento do Hospital Vale 
do  Guaporé ,  em Pontes  e 
Lacerda. A unidade que atende 10 
municípios da região Oeste parou 
de receber pacientes na tarde da 
última sexta-feira (3), e previa 
deixar de atender urgência e 
emergência esta semana, por falta 
de condições.

Os repasses atrasados 

chegam a R$ 1,9 milhão e com a 
ausência dos recursos, 107 
funcionários estão há dois meses 
sem receber salários. Já médicos 
e  fo rnecedores  es tão  com 
pagamentos pendentes há mais de 
90 dias. 

Na unidade faltam itens 
básicos, como medicamentos, 
luvas, esparadrapos, produtos de 
limpeza e alimentação.

D e  a c o r d o  c o m  o s 
dirigentes do hospital, os atrasos 
por parte do governo estadual são 

Alexandre Pampado (Primavera) 
e Edna Coutinho (Mirassol 
D'Oeste) e vão custar R$ 119 mil 
e R$ 77,1 mil, respectivamente. 

Além das duas cidades, Alto 
Taquari também teve nova 
eleição em julho. Lá, Fábio 
Garbugio foi eleito.

leitores de Primavera do ELeste e de Mirassol D' 
Oeste voltam às urnas no 

próximo dia 19 para escolher seus 
novos prefeitos. Por enquanto, 
seguem comandadas  pelos 
interinos Leonardo Bortolin 
(PMDB) e Marinez Campos 
(PTB), respectivamente. 
 Bortolin deve se sagrar 
vencedor em Primavera. Lá 
também está no páreo Carmen 
Betti (PSC), que assumiu após a 
desistência de Mateus Viana - 
f i lho  do  deputado  Zeca  e 
sobrinho do prefeito cassado 
Getúlio.

Em Mirassol D'Oeste, a 
disputa é mais acirrada. São 5 
cand ida tos :  o  ex -p re fe i t o 
Edvaldo Paiva (PSD), André 
Gimenez (DEM),  Euclides 
Paixão (PP), Gelson Miranda 
(PT) e Marcel de Sá (PTB). 

O favorito é Edvaldo 
Paiva, que conta com apoio de 
Elias Leal (PSD), (o 1º prefeito 
reeleito na história política deste 
município, mas que não pôde 
assumir o cargo), de 5 dos 9 
vereadores que compõem a 
Câmara Municipal, da maioria 
d o s  d e p u t a d o s  e s t a d u a i s , 
federais, senadores e do vice-

governador, Carlos Fávaro.
Já o vereador Euclides 

Paixão conta apenas com o 
deputado federal e presidente 
estadual do PP, Ezequiel Fonseca, 
que até agora não foi à Mirassol 
hipotecar apoio a candidatura de 
seu afilhado político.

Recentemente, Ezequiel 
Fonseca apareceu em rede 
nacional sendo flagrado nas 

imagens de um vídeo enchendo 
uma caixa de papelão com 
dinheiro de propina, na época que 
era deputado estadual e aliado do 
ex-governador Silval Barbosa.

Em Mirassol, conforme o 
TRE, 19.328 eleitores devem 
votar. A Justiça Eleitoral é 
comandada por Márcio Vidal, 
mas as eleições suplementares 
são tocadas pelos juízes eleitorais 

SEGUNDO ROUND

Eleição suplementar vai custar
R$ 78 mil em Mirassol D'Oeste

Numa disputa acirrada, cinco candidatos disputam as eleições:  o ex-prefeito Edvaldo Paiva, André Gimenez, Euclides Paixão, Gelson Miranda e Marcel de Sá

Assessoria c/ Redação

Juíza Edna Coutinho presidirá eleições suplementares    

Foto: TJ-MT

SAÚDE NA UTI

Sem repasses hospital Guaporé
fecha as portas em P. Lacerda

Assessoria c/ Redação

Unidade que atende 10 municípios parou de receber pacientes    

Foto: Reprodução

QUEDA FATAL

Criança morre ao cair do cavalo
e ser arrastada por vários metros
M.F c/ Redação

Cáceres-MT, quinta-feira 09 de novembro de 2017
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

a manhã de ontem, (08) Naconteceu a 9° Sessão 
E x t r a o r d i n á r i a  n a  

câmara municipal de vereadores 
de Pontes e Lacerda, na pauta 
estava a votação do processo 
contra a Prefeito Alcino Barcelos, 
9 vereadores votaram pelo 
arquivamento do processo. 

O vereador Juninho, 
Rogério e Natalícia, membros da 
comissão parlamentar criada para 
i n v e s t i g a r  p o s s í v e i s  
irregularidades apontadas no 
processo de compras de 240 
palmeiras por parte da Prefeitura 
Municipal na cidade de Colorado 
no estado do Paraná, deram 
p a r e c e r  f a v o r á v e l  a o  
arquivamento da denúncia.

Relembrando o caso, na 
época da aquisição surgiram 
algumas dúvidas referente à 

destas plantas e os vereadores 
Anderson Barbosa, Maxsuel 

Guimarães, Ivanildo Amaral, 
Antônio da Dengue, Natalícia e 

 proprietário da Estância OSanta Márcia localizada 
nas proximidades da 

Raizama, Araputanga,  foi  
“visitado” duas vezes por ladrões 

de gado. O primeiro furto ocorreu 
na segunda-feira, dia 30 de 
outubro quando ladrões levaram 
quatro cabeças de gado. 
 O segundo furto chegou 

ao conhecimento das autoridades 
durante a noite de sexta-feira, dia 
3 de novembro; na ocasião outras 
duas cabeças de gado foram 
furtadas.

No segundo furto, os 
ladrões deixaram a propriedade, 
em uma caminhonete D-10 
vermelha, ano e modelo 1981, 
placas CXS 0184, de São José dos 
Quatro Marcos. O veículo que 
seguiu no sentido Indiavaí teve as 
letras da placa anotadas pelo 
dono da propriedade.

A Polícia promoveu 
diligências e descobriu que o 
veículo esteve estacionado 
próximo ao Posto de Saúde de 
Indiavaí; antes de raiar o sol, na 
madrugada de sábado (04/11, o 
proprietário de um açougue  
partiu com a caminhonete em 
direção a Araputanga, para abater 
os animais em alguma chácara; 
policiais Militares de Araputanga 
e de Indiavaí fizeram diligências 
na Zona Rural, localizando o 
veículo suspeito próximo a um 
curral, encontrando dois homens, 
um de 40 anos dono de um 
açougue em Indiavaí, outro  
homem de 37 anos e um 
adolescente de 16 anos. Um dos 
animais com a marca 1C indicada 
pela vítima, já havia sido abatido.

Os homens foram presos 
em flagrante, o menor apreendido 
e levados para Delegacia de 
Polícia Judiciária Civil de 
Araputanga;  o animal vivo e a 
carne do animal abatido foram 
entregues ao proprietário.

Márcia Ponte requereram do 
executivo cópias do processo de 
compra das palmeiras.

Ao receber as cópias do 
processo de compra, o vereador 
Maxsuel questionou na tribuna a 
falta de orçamentos de empresas 
do Estado de Mato Grosso e 
também a semelhança existente 
entre dois dos orçamentos.

Na tribuna o vereador 
Ivanildo Amaral requereu do 
presidente da câmara Pedro da 
Pecuária que oficiasse o vereador 
Maxsuel para apresentar as falhas 
detectadas juntamente com o 
orçamento de Mato Grosso. 

Ao receber o ofício, 
Maxsuel encaminhou ao mesmo 
os documentos solicitados 
conforme ofício e o vereador 
Pedro, encaminhou o orçamento 
para o vereador Ivanildo que 
encaminhou  de  vo l t a  ao  
presidente pedindo que fosse 
colocado em votação pelos 
vereadores uma abertura de 
processo investigatório, na qual 

os onze vereadores votaram no 
plenário favoráveis a abertura de 
um processo investigatório.

Após a investigação os 
vereadores concluíram que não 
encontraram irregularidades no 
p rocesso  de  compra  das  
palmeiras. Votaram favoráveis ao 
arquivamento: Natalícia Inácia, 
Cleber Sella, Dra. Terezinha, 
Antônio da Dengue, Rogério 
Lero-Lero, Juninho Cabeleireiro, 
Marcia Ponte, Weber de Jesus e 
José Marcos Santana. Pelo 
prosseguimento da denuncia, 
apenas o vereador Anderson 
Barbosa deu o seu voto. 

O s  s u p l e n t e s  d e  
vereadores Weber de Jesus 
(Hebinho) e José Marcos Santana 
foram convocados para estar 
presente da sessão e segundo o 
regimento interno da câmara 
municipal os denunciantes 
Masxuel Guimarães e Ivanildo 
Amaral não poderiam votar e o 
processo foi arquivado.

studantes da Escola EMunicipal Limão, no 
município de Cáceres 

tiveram uma tarde diferente. Na 
úl t ima segunda-fe i ra  (6) ,  
policiais do Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron) ministraram 
uma palestra aos alunos sobre 
conscientização e atuação do 
policiamento com cães na 
fronteira.

As crianças puderam 
observar como são realizadas as 
atividades policiais com o auxílio 
do cão, a exemplo da captura de 
d r o g a s  e s c o n d i d a s  e m  
compartimento de veículos, 
misturadas a outras cargas, dentre 
outros artifícios utilizados por 
traficantes.

O comandante do Gefron, 

tenente coronel PM José Nildo 
Silva de Oliveira, disse que o 
objetivo de realizar palestras nas 
escolas é para demonstrar a 
atuação dos policiais na fronteira. 
“É uma forma de aproximar os 
alunos aos serviços promovidos 
pelo Estado, mostrar como é feito 
o trabalho dos profissionais na 
localização e apreensão de 
drogas”, destacou.

Fechando o ciclo semanal 
de visitas escolares do Gefron, 
duas escolas de Cáceres foram as 
contempladas com as palestras, 
na terça feira, (7), a Escola 
Estadual 12 de Outubro e nesta 
quinta-feira (9), a unidade escolar 
municipal, de Clarinópolis, que 
igualmente vai receber as 
instruções do Grupamento.

CPI DAS PALMEIRAS

Legislativo arquiva denuncia
contra prefeito de P. Lacerda

Compras de 240 palmeiras por parte da Prefeitura Municipal na cidade de Colorado no Paraná,  foi o pivô da querela que acabou  sendo arquivada

Assessoria c/ Redação

Prefeito Alcino Barcelos: arquivamento por 9 a 1   

Foto: Arquivo

FURTO DE GADO

Bandidos atacam estância
duas vezes em uma semana
PM/MT c/ Redação

Policia localizou o caminhão usado pelos ladrões de gado   

Foto: PM-MT

POLÍCIA VAI A ESCOLA

Gefron ministra palestra
sobre ações na fronteira

Gefron c/ Redação

Palestras polarizam atenção das crianças nas escolas    

Foto: Gefron-MT
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A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando um 
dia de enfrentamento de dificuldades 
emocionais. Você estará mais fechado e 
voltado para sua vida doméstica e 
familiar. Se puder, fique em sua casa 
junto dos seus. Não se deixe envolver 
profundamente pela negatividade, pois 
essa energia é passageira.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
u m  d i a  q u e  p o d e  e n v o l v e r  
dificuldades na comunicação. Se você 
trabalha com vendas, comércio, moda 
ou jornalismo, pode ser um dia mais 
difícil. Um acordo ou negociação de 
um novo contrato pode ser adiado.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia de enfrentamento de 
problemas e dificuldades em sua vida 
material e financeira. O momento 
pode envolver atrasos de pagamentos 
ou mesmo o adiamento da assinatura 
de um novo projeto que envolve 
aumento de seus rendimentos.

A Lua em seu signo recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano deixando 
você mais fechado e voltado para 
suas emoções. O momento pode 
envolver frustração e necessidade de 
compreender alguns sentimentos 

mais profundos. Procure não se deixar envolver pela 
negatividade deste dia.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano deixando 
você mais fechado e voltado para suas 
emoções, especialmente as que 
envolvem seu passado. Você se 
apercebe que deve deixar para trás 
alguns sentimentos ou pessoas que já 
não fazem mais sentido em sua vida. 

Medite.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia de maior envolvimento com 
projetos em equipe. Uma equipe de 
trabalho pode apresentar problemas e 
deve ser reavaliada. Você vai preferir 
distanciar-se da vida social e de 
amizades vazias. Procure não se 

envolver profundamente com o pessimismo deste dia.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia de enfrentamento de problemas 
e dificuldades nos relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento 
pode envolver um mal estar entre 
amigos, um namoro com problemas ou 
o adiamento de um acordo ou 

negociação.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia mais difícil e emocionalmente 
instável. Procure não aprofundar-se 
em sent imentos  negat ivos  e  
pessimismo, pois esta energia é 
passageira. Não é um bom momento 
pa ra  envo lve r- s e  em novos  

investimentos.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia de enfrentamento de 
problemas e pequenas dificuldades 
em seu trabalho, que podem 
influenciar em seus planos de carreira. 
A aprovação de um projeto ou de uma 
promoção pode ser adiado por alguns 

dias ou semanas.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia mais difícil no trabalho. É 
possível que um novo projeto seja 
adiado ou que desista de continuar em 
seu emprego. Procure não se deixar 
l eva r  pe l a s  p r eocupações  e  
negatividade deste dia, pois a energia 
é passageira.

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia  de mal  entendidos e  
dificuldades na comunicação. Não se 
deixe levar pelo pessimismo deste dia, 
mesmo que uma reunião importante ou 
uma viagem seja adiada. Procure 
meditar e reavaliar sua filosofia de 
vida.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua em Câncer recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Urano indicando 
um dia de distanciamento da vida 
social e dos amigos. Um romance pode 
começar  a  apresentar  a lguns  
problemas e tirar a sua paz. Não se 
deixe levar pelo pessimismo deste dia 
e não tome nenhuma decisão 

definitiva.

By Rosane Michels

Cumprindo sua agenda de Miss Mato Grosso, Aline Castanha Fontes se 
destaca não apenas pela sua beleza exterior, mas também pela beleza interior. 
Em visita a Cáceres, a bela Aline esteve no Lar Servas de Maria onde doou 
alimentos e um pouco de amor aos idosos daquela casa, encantando a todos 
com sua educação, amabilidade e humildade. Essa atitude só reforça ainda 
mais o carinho e admiração que temos por você. Que Deus continue 
iluminando seu caminho.

Arte, cultura e magia estarão reunidas no evento do Ateliê de 
Dança que apresenta o espetáculo Circu's Dance em 
Cáceres nos dias 28 e 29 do corrente mês no Centro de 
Eventos da SICMATUR. Fica a dica. Vale conferir.  

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

Felicidades a competente cerimonialista 
Adilmira Reis, que colhe hoje mais uma rosa 
no jardim de sua existência.  Que sua vida 
seja constantemente presenteada com bons e 
felizes momentos são os votos da família do 
JCC. Parabéns!!!

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

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

Grande abraço ao  engenheiro eletricista, Luiz Félix Conceição 
Alvares, que está sempre em busca de novos conhecimentos na área 
de produção de energia solar. Ele  participou da Missão 
Internacional Alemanha – Energias Renováveis e Construções 
Sustentáveis organizada pelo SEBRAE-MT.  É isso aí, capacitação 
nunca é demais. Parabéns pela iniciativa. Cáceres agradece.
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Sinop e Luverdense na Copa do 
Brasil de 2018.

Para o presidente do 
União, Edicarlos Olegini, o que 
ocorreu foi um descumprimento 
do regulamento da competição e 
isso leva a pena de advertência, 
suspensão, multa e até exclusão 
do campeonato, mas não perda de 
pontos. Então talvez até pela 
inexperiência do Tribunal e pelo 
fato do relator trazer o voto 
pronto, lendo voto com mais de 

cinco folhas, acabou induzindo os 
outros auditores a acompanhá-lo. 
A gente espera que tenha 
mudança na Federação, mas 
percebemos que, em algumas 
pessoas, o bairrismo ainda 
predomina”. 

O presidente prometeu 
que o time irá recorrer da decisão 
e preferiu não apontar culpados e 
que essa situação não teve nada 
ver com a demissão do técnico 
Toninho Pesso.

 ela segunda vez no ano o PUnião Esporte Clube foi 
punido pelo Tribunal de 

Justiça Desportiva de Mato 
Grosso e acabou eliminado de 
uma competição em que tinha 
conseguido a classificação dentro 
de campo. A derrota no Tribunal, 
dessa vez, aconteceu na noite 
desta segunda-feira.

A denúncia foi feita por 
conta de uma Notícia de Infração 
protocolada pelas equipes do 
Mixto, Dom Bosco e Cacerense 
denunciando que o União, em 
dois jogos, teria infringido o 
artigo 21 do regulamento da Copa 
FMF que prevê que apenas cinco 
jogadores amadores abaixo de 20 
anos poderiam constar na súmula 
de cada partida. O união teria 
usado seis. Os times pediam a 

perda de nove pontos do time de 
Rondonópolis.

O caso tinha virado uma 
verdadeira novela. Primeiro o 
Procurador Geral do TJD-MT, 
Marco Aurélio V. Barbosa dos 
Anjos, havia encaminhado o 
arquivamento da Notícia de 
Infração. O que foi homologado 
pelo presidente do TJD-MT, 
Jorge Luiz Miraglia Jaudy. O 
Mixto entrou com um recurso 
contra essa decisão no STJD e 
o b t e v e  u m a  L i m i n a r  
determinando o desarquivamento 
do caso e que fosse encaminhado 
a um procurador do TJD de Mato 
Grosso.

Aí então, o Procurador 
Julierme Romero ofereceu a 
denúncia que foi julgada na 
segunda-feira (6). O Relator do 

caso apresentou seu relatório, já 
encaminhando o voto a favor da 
denúncia e da punição do União. 
Ele foi seguido por mais três 
colegas. Apenas um auditor do 
TJD votou contra o relatório, 
totalizando um placar de 4x1 a 
favor da perda de 9 pontos pelo 
União.

Com o resultado, o time 
do Mixto, que terminou a 1ª fase 
na 5ª posição com 7 pontos, 
assume a vaga do União e vai 
enfrentar o Dom Bosco em uma 
das semifinais da Copa FMF. O 
primeiro jogo será sábado 
próximo às 18h00, na Arena 
Pantanal e o jogo de volta quarta-
feira, feriado de Proclamação da 
República, às 10h00, também na 
arena, para determinar qual time 
da capital vai se juntar ao Cuiabá, 

 vitória do Criciúma na Anoite de anteontem por 2 a 
0 sobre o Boa Esporte, 

ajudou o Luverdense a ficar fora 
da zona de rebaixamento da 
segundona. Com os demais 
resultados da rodada, Boa e 
Luverdense ficam com 40 pontos. 
Mas o time de Lucas do Rio Verde 
só está fora do Z4 nos critérios de 
desempate (saldo de gols) e 
cont inua dependendo das  
próprias forças para não cair.

Na parte de cima da 
tabela, a briga também é acirrada. 
O América Mineiro venceu o 
ABC por 2 a 0 e foi a 63 pontos, 
empatando com o Internacional 
em número de pontos. Mas o 
Colorado, que na segunda 
empatou com o Luverdense, tem 
uma vitória a mais e está em 
primeiro, mas com a liderança 
ameaçada.

O Luverdense vai encarar 
o Paraná, em Curitiba, sexta-
feira, às 20:30h e o time 
paranaense é favorito por jogar 
em casa e estar no grupo dos 4 que 

se classificam para a Série A. 
Vencendo  o  Luve rdense ,  
encaminha a vaga.

C o m o  n o  p r ó x i m o  
sábado, 11, o Boa Esporte pega o 
Santa Cruz em casa, já sabendo 
do resultado de LEC e Paraná 
(jogo na véspera), em caso de 
uma vitória ou mesmo de um 

empate do campeão da série C do 
ano passado sobre seu adversário 
nordestino e uma derrota do 
Luverdense na véspera, o verdão 
de Lucas do Rio Verde volta a 
zona da degola. Tudo depende 
como observado, do Luverdense 
que daqui pra frente tem que jogar 
com a tabela debaixo do braço.

COPA FMF

União perde e o Mixto
assume vaga semifinal

Time de Rondonópolis estava na semifinal. Agora Mixto e Dom Bosco decidirão quem ficará com a última vaga de Mato Grosso na Copa do Brasil 2018

Redação c/ O.E

Com decisão, o Mixto disputa vaga com o Dom Bosco   

AMIGO SECRETO

Boa vitória do Criciúma ajuda 
Luverdense ficar fora da zona
SN. c/ Redação

Criciúma quebrou o Boa e o galho do Luverdense   

Foto: Globo Esporte

Foto: Thiago Mattos
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Catedrático cosmopolita com mestrado em Paris, cursos no 
Canadá e na França, passagem laboriosa pelos Estados Unidos, Marrocos, 
Canadá e Itália, Padre Jair Fante, (56) bacharel em Filosofia e em Teologia 
pela PUC do Rio de Janeiro, lança oficialmente no próximo dia 18, sua 
nova obra escrita: Família, Uma Casa em Construção, pela Editora 
Saraiva. Fante volta à Catedral de São Luiz em Cáceres onde foi vigário e 
após a missa participa da noite de autógrafo do livro às 20h30 no Colégio 
Imaculada Conceição. Página 03

P a r a  2 0 1 8 ,  a  
Secretaria Municipal de 
Saúde de Cáceres, que 
atualmente atende 17 
escolas do município com 
um trabalho de educação 
preventiva de saúde bucal, 
firmou uma parceria com a 
Fapan. Neste convenio, os 
acadêmicos de odontologia 
irão atuar na área de 
prevenção, nas escolas sem 
c o b e r t u r a  d e  P S F ´ s ,  
atingindo 100% das escolas 
do município. 

A Universidade do Estado de Mato Grosso 
realiza nesta quinta feira, (9) a 6ª edição da Mostra 
de Iniciação Científica do Pantanal em Cáceres, 
destinado a estudantes de educação básica que, em 
equipe e com a coordenação de um professor da 
escola, desenvolve um projeto de iniciação 
científica que será apresentado ao público. Nesta 
edição foram inscritos 174 trabalhos que 
envolveram 624 alunos e 74 professores 
orientadores. Página 03

NOITE DE AUTÓGRAFOS

Padre Jair Fante lança novo
livro oficialmente em Cáceres

Obra indispensável à família, disponível na Cúria da Diocese de Cáceres ao preço de R$ 15,00 foi lançada há duas semanas no Canadá e várias cidades do o País

Pe. Jair Fante e sua obra direcionada à família atual   

Foto: Divulgação

HIGIENE & SAÚDE

Fapan firma parceria para
educação preventiva bucal

Página 03
Trabalho visa conscientizar e ministrar hábitos saudáveis   

Foto: Divulgação

SEXTA EDIÇÃO

Unemat/Cáceres realiza hoje
mostra de iniciação científica

Finalistas receberão prêmios e bolsas do CNPQ   

Foto: Arquivo

Na última segunda-feira (6), policiais do Gefron ministraram 
palestra aos alunos sobre conscientização e atuação do policiamento com 
cães na fronteira, para estudantes da Escola Municipal Limão, no 
município de Cáceres, que tiveram uma tarde diferente. Nesta quinta-feira 
(9), a unidade escolar de Clarinópolis, de vai receber as instruções do 
Grupamento. Página 05

TIOS DE FARDAS

Policiais do Gefron ministram
palestras em escolas de Cáceres

Crianças tiveram lições sobre as ações do Gefron com cães   

Foto: Gefron 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso recomendou que o 
Governo exonere o ex-deputado federal Pedro Henry do cargo de médico legista, 
proibindo-o de exercer cargo público pelo período de 14 anos e quatro meses. O 
promotor também levou em conta a sentença do ex-deputado no Mensalão, 
quando o STF decretou a interdição do exercício de cargo ou função pública de 
qualquer natureza, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade.   

                             Página 06

SEQUELA DO MENSALÃO

Cargo de Pedro Henry no
governo incomoda o MPE

Pedro Henry continua na mira do Ministério Público   

Foto: Reprodução
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escolaridade e sob a supervisão de um 
professor orientador. Todos os alunos e 
professores inscritos que apresentarem 
trabalho na Mostra do Pantanal receberão 
certificado de participação. Os três 
primeiros colocados em cada categoria 
receberão uma premiação. Também serão 
concedidas três bolsas de Iniciação 
Científica Jovem do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) no valor de R$ 100 para alunos de 
escolas da rede pública. A bolsa será 
concedida por um ano.

O evento é realizado pela Unemat 
por meio do Ceicim, em parceria com o 
Campus de Cáceres do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia de Mato 
Grosso e maiores informações estão 
d i s p o n í v e i s  n o s  s i t e s  
www.mostranopantanal .com.br  ou 
www.unemat.br/ceicim.

 Universidade do Estado de Mato AGrosso realiza nesta quinta feira, (9) 
a 6ª edição da Mostra de Iniciação 

Científica do Pantanal em Cáceres, 
destinado a estudantes de educação básica 
que, em equipe e com a coordenação de um 
professor da escola, desenvolve um projeto 
de iniciação científica que será apresentado 
ao público. Nesta edição foram inscritos 
174 trabalhos que envolveram 624 alunos e 
74 professores orientadores. Os trabalhos 
estão divididos em três categorias: 
Iniciação Científica Mirim, Divulgação 
Científica, Incentivo à Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico. Na 
Categoria Iniciação Científica Mirim, 
participam alunos do Ensino Fundamental 

até o 5º ano, enquanto na Categoria 
Divulgação Científica estão inscritos os 
alunos do Ensino Fundamental II, ou seja, 
do 6º ao 9º ano.

A Categoria Incentivo à Pesquisa 
engloba trabalhos de alunos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio com o 
objetivo de valorizar o método de 
investigação científica para a explicação de 
fenômenos, conceitos e situações do 
cotidiano. Já a Categoria Desenvolvimento 
Tecnológico é destinada a alunos do Ensino 
Médio, com foco na produção e 
desenvolvimento de novos produtos e 
materiais tecnológicos.

As equipes são compostas por 
dois a quatro alunos do mesmo ano de 

 adre Jair Fante, (56) bacharel em PFilosofia e em Teologia pela 
PUC do Rio de Janeiro, mestre 

em liturgia pelo Instituto Católico de 
Paris; Pós graduado em Logoterapia 
pela PUC do Paraná, professor na 
Faculdade Sedac em Cuiabá e com 
cursos no Canadá e na França, lançou no 
mês passado seu novo livro Família, 
Uma Casa em Construção, pela Editora 
Saraiva.

Fante com passagem laboriosa 
pela França, EUA, Marrocos, Canadá e 
Itália, vigário da Catedral de São Luiz de 
Cáceres, articulista do Jornal Correio 
Cacerense, ultimamente em Cuiabá, 
onde é secretário da CNBB no Mato 

doenças bucais. A prevenção é a melhor 
maneira de promover qualidade de vida 
e bem estar social, pois a saúde bucal 
interfere diretamente em todo o bem 
estar do indivíduo.

Além do projeto que faz o 
atendimento de prevenção, também 
existe um projeto que atende as crianças 
nas escolas da zona rural de Cáceres. O 
atendimento consiste no deslocamento 
de uma equipe constituída por 
representantes da SMS, professores 
odontologia da FAPAN e acadêmicos, 
onde na escola rural previamente 
escolhida, são distribuídos kits de 
higiene bucal, com orientação da 
importância da escovação, é feito um 
levantamento epidemiológico, CPOD, e 
em cima desse levantamento, são triados 
alunos com alto, médio e baixo índice de 
cárie. 

Então são organizadas as 
estratégias de atendimentos; os de alto 
índice de cárie são trazidos até nossas 

unidades para que os mesmos recebam 
os devidos tratamentos, os alunos 
classificados em médio e baixo risco 
têm o tratamento é realizado na própria 
escola, a chamada Técnica ART, onde se 
faz uma curetagem nos dentes 
(decíduos) e é colocado um material que 
libera flúor, fazendo com que essa 
cavidade bucal fique mais saudável para 
receber os dentes permanentes, não só 
melhorando a qualidade de vida dessas 
crianças, que deixará de sofrer dores 
frequentes com as cáries rampantes, 
como também onerar menos o sistema 
através de prevenção de cáries, como 
também da saúde em geral, pois 
sabemos que muitas infecções são 
oriundas de infecções bucais. 

O projeto recebe todo apoio da 
gestão municipal, com disponibilidade 
do transporte para as equipes, bem como 
também, o transporte dessas crianças até 
as unidades de saúde bucal do 
município.

Grosso, participa no dia 18 deste mês, de 
uma noite de autógrafo de seu mais novo 
livro.

Famíl ia ,  Uma Casa em 
Construção, disponível na Cúria da 
Diocese de Cáceres, Rua Antônio Maria 
ao preço unitário de R$ 15,00 estará 
também à venda na noite de autógrafos 
(18) às 20h30 no Colégio Imaculada 
Conceição após a celebração da Santa 
Missa na Catedral, pelo autor Padre Jair 
Fante lembrando que a obra foi lançada 
há 15 dias no Canadá e várias cidades do  
País.

Sobre o livro, Padre Jair 
destaca que vivemos em um tempo 
marcado pelo pluralismo de ideias, de 

valores e de princípios, por contradições 
âmbitos da vida, por mudanças e 
transformações rápidas e implacáveis, o 
que gera perplexidade e desorientação. 
Aduz, que o Brasil precisa hoje, mais do 
que nunca, de famílias bem constituídas 
e orientadas.

Os temas que este livro contêm 
são apropriados para os nossos dias e 
bem atualizados pelo seu autor que 
aborda, com fluência e desenvoltura, 
questões fundamentais que envolvem a 
história bíblica e documental sobre a 
família, assim como os tratados mais 
recentes, principalmente a Exortação 
Apostólica Amoris Laetitia do Santo 
Padre, o Papa Francisco.

Padre Jair Fante com seu novo trabalho ingresso   

Foto: Facebook

Da Redação

Com amplo currículo internacional a serviço do clero e da comunidade, Padre Jair 
Fante destaca na obra, a importância da família nos atribulados tempos atuais 

NO IMACULADA

Noite de autógrafos lança
novo livro do Padre Jair

 secretaria de saúde atualmente Aatende 17 escolas do município 
com um trabalho de educação 

preventiva de saúde bucal. Essa ação é 
realizada com a distribuição de kits de 
higiene bucal aos alunos para que seja 
feita a escovação supervisionada, além 
de palestras educativas. 

Para 2018 foi firmada uma 
parceria com a Fapan, na qual 
acadêmicos de odontologia irão atuar na 
área de prevenção, através de escovação 
supervisionada e palestras nas escolas 
sem cobertura PSF´s, desta forma 
atingindo 100% das escolas do 
município.

Com essas orientações, a 
intenção é a de desenvolver hábitos 
saudáveis que previnem e evitam 

FUTUROS GÊNIOS

Unemat realiza hoje 6ª Mostra de 
Iniciação Científica do Pantanal

Assessoria

Expectativa é de superar o sucesso das mostras anteriores  

 Foto: Arquivo

BOCA LIVRE

Saúde firma parceria com Fapan 
para a educação preventiva bucal
Ascom c/ Redação

Acadêmicos de odontologia irão atuar na área de prevenção   

Foto: Ilustrativa
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 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso 
r e c o m e n d o u  q u e  o  

Governo exonere o ex-deputado 
federal Pedro Henry (PP) do cargo 
de médico legista, proibindo-o de 
exercer cargo público pelo período 
de 14 anos e quatro meses. 

A recomendação atende 
investigação da Auditoria-Geral 
do Estado, que apontou a 
necessidade de revisão de 
processos administrativos que 
deram progressão e estabilidade 

funcional ao ex-deputado.
Segundo o promotor 

Roberto Turin, o próprio MPE já 
investiga supostas irregularidades 
na concessão da estabilidade 
funcional e progressão de carreira 
a Pedro Henry. “A AGE/MT 
detectou diversas falhas nos 
processos em questão, concluindo 
que os atos administrativos de 
progressão funcional e também de 
estabilidade em benefício do 
servidor Pedro Henry Neto foram 
ilegitimamente produzidos”, 

destacou Turin, na recomendação.
O promotor também levou 

em conta a condenação do ex-
deputado por envolvimento no 
escândalo do Mensalão. Pedro 
Henry foi condenado pelo 
Supremo Tribunal Federal a sete 
anos de prisão, em regime 
semiaberto, e à multa de R$ 932 
mil. Além disso, o STF decretou a 
interdição do exercício de cargo 
ou função pública de qualquer 
natureza, pelo dobro do tempo da 
pena privativa de liberdade.

“Mantém-se no caso o 
efeito penal de interdição do 
exercício de qualquer cargo 
público a Pedro Henry Neto, pelo 
dobro do tempo da pena privativa 
de liberdade que lhe foi aplicada; 
ou seja, pelo tempo de 14 anos e 4 
meses o servidor não poderá 
exercer nenhum cargo público, 
inclusive o de Perito Médico 
Legista do Estado de Mato Grosso, 
devendo a Administração Pública 
zelar pelo cumprimento desta 
decisão judicial”, afirmou o 
promotor.

Turin também determinou 
a notificação para que o secretário 
de Gestão, Júlio Modesto, se 
m a n i f e s t e  a  r e s p e i t o  d a  
exoneração de Pedro Henry, em 
dez dias.

Pedro Henry exerce a função de medico legista na SES   

Foto: Reprodução

INTERDIÇÃO DO CARGO

MPE recomenda que governo
medico legista Pedro Henry

MPE c/ Redação

Segundo o promotor, o próprio MPE já investiga supostas irregularidades na concessão da estabilidade funcional e progressão de carreira a Pedro Henry


	Página 1

