
CARTÃO VERMELHO
O Secretário estadual de Comunicação do 
governo de MT, Kleber Lima, foi afastado 
do cargo por determinação da juíza Célia 
Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil 
Pública e Ação Popular de Cuiabá. A 
denúncia foi apresentada por servidores que 
são concursados, junto ao Ministério 
Público Estadual que solicitou o 
afastamento. Kleber, que é acusado de usar 
a estrutura do Gcom para melhorar a 
imagem do governador Pedro Taques, em 
prol da reeleição, e também de assédio. nega 
veemente as acusações, já foi notificado da 
decisão de Vidotti. Não se sabe em quais dos 
casos foi deferida a saída do secretário. 
Taques vai nomear o substituto ainda hoje, 
possivelmente o adjunto Marcy Monteiro 
Neto. Sem comentários.

JUROS E JUROS
Caixa Econômica Federal teve um lucro 
líquido de R$ 2,6 bilhões no segundo 
trimestre, alta de 62,8% sobre igual período 
de 2016 e de 73,9% ante o primeiro 
trimestre; no acumulado de janeiro a junho, 
o lucro líquido da Caixa cresceu 69,2% ante 
o primeiro semestre do ano passado, 
somando R$ 4,1 bilhões. Sabe como 
funciona o ágio oficial? O banco paga 0,5% 
de juros para sua poupança e cobra 5% de 
juros aos empréstimos dos correntistas, 
milagre econômico, não?

CLIMA DE VELÓRIO
Um clima de velório é o que se pode 
concluir quem passava ontem pela 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso, ar 
pesado, gente cabisbaixa pelos corredores, 
reflexo dos últimos dias de turbulências, 
rescaldo do furacão Barbosa e seqüelas de 
grampos que enroscaram até em cabelo de 
careca. Os nossos empregados, os 
deputados da AL-MT, absortos nos próprios 
problemas que em alguns casos ameaçam o 
próprio mandato, não demonstram 
disposição em avaliar o cenário que 
resultou nas prisões de dois secretários de 
Estado, dois ex-secretários e mais quatro 
s u s p e i t o s  d e  e n v o l v i m e n t o  n a  
operacionalização de escutas telefônicas 
clandestinas, na Polícia Militar de Mato 
Grosso. 

ALÔ - TIM-TIM
A TIM ativou em Cáceres (MT) a 
freqüência de 700 MHz, que tem um 
alcance bastante superior, garantindo uma 
penetração indoor maior na cidade. A 
empresa também ativou a rede 4G na cidade 
de Campo Verde.A empresa é líder na 
cobertura da tecnologia 4G no Brasil, com 
cerca de 2180 cidades cobertas. “Não 
haverá nenhum custo adicional. Os clientes 
dessas cidades perceberão uma diferença 
significativa na qualidade do sinal”, destaca 
Fábio Reis, diretor comercial da TIM no 
Centro-Oeste e no Norte.  

VENCE HOJE
O prazo de inscrição para o preenchimento 
de vagas remanescentes dos cursos de 
graduação presenciais para as Turmas Fora 
de Sede e Parceladas, com ingresso no 
período letivo de 2017/2, da Universidade 
do Estado de Mato Grosso (Unemat) 
encerra hoje, 29 de setembro. O Edital Nº 
013/2017 da Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação (Proeg), lançado na última 
quinta-feira (21), traz 53 vagas distribuídas 
em cursos de Direito, Pedagogia e Ciências 
Contábeis. As vagas remanescentes 
disponíveis são para os Núcleos 
Pedagógicos de Aripuanã, Alto Araguaia, 
Itiquira e Vila Rica.
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 Tirando o chapéu ao mega 
c o m p o s i t o r  M a r i o  G i o v a n n i  
Zandomeneghi, traduzindo, o imortal Mario 
Zan, acordeonista italiano radicado no 
Brasil, cuja marca no pantanal de Mato 
Grosso (naquele tempo era um só estado) 
ficou registrada na Chalana,  que bem longe 
se vai...riscando o remanso do Rio 
Paraguai...  que nas águas tão serenas, vai 
sumindo lá na curva do rio; quem nunca 
ouviu e curtiu, não viveu. O mesmo se pode 
dizer de quem mora, vive ou passeia no 
pantanal e nunca ouviu falar da Chalana do 
gênio Luiz Tolotti, diretor geral e coreógrafo 
do grupo musical, que leva Cáceres aos 
quatro cantos do planeta. 
 Há um quatro de século, o Chalana 
divulga a cultura de mato-grossense 
rodando o Brasil e mais de 15 países 
dançando siriri e cururu. Dentre os sucessos 
das turnês, a marcante apresentação no 
Dubai Shopping Festival 2014, nos 
Emirados Árabes Unidos, como único 
representante do Brasil, a convite da 
Federação Brasileira de Artes Populares. Na 
mística cidade, participou das festividades 
de Réveillon, três desfiles em vias públicas 
centrais e realizou o seu primeiro espetáculo 
oficial, no Mushrif Park.
 Composto por 40 integrantes, entre 
músicos, dançarinos, cantores e pessoal de 
apoio, sob a direção geral e coreográfica de 
amigo Tolotti, o Chalana coleciona dentre 
outros sucessos, festivais Internacionais nas 
Américas do Norte e Sul e Europa. Prêmios, 
são inúmeros, destacando-se o Guakar de 
Ouro, na Colômbia; Arara Azul e Pantanal, 
em Cuiabá; Diploma de destaque na Polônia 
e Melhor Grupo do 12th International 
Folclore Festival Veliko Tarnovo na 

Bulgária; II Festival Zacatecas Del Folclor 
International – Zacatecas/México; Is 
Pariglias Festival Internacional Del 
Folklore – Assemini/Itália, etc. 
 Este preâmbulo curricular do 
Chalana se fez necessário, para saudar o 
grupo que comemora seu jubileu de prata, 
eis que fundado em 1992, vem percorrendo 
a estrada da vida musical há 25 anos, mundo 
afora, com o Luiz que não é o santo, mas o 
Tolotti, no timão da proa ancorando em 
portos seguros. 
 Há cerca de dois anos, conhecemos 
o mago da Chalana, simples, muita atenção e 
poucas palavras, como a maioria dos gênios 
e hoje pela efeméride colhida, queremos 
com a mesma atenção, porém com muitas 
palavras, saudar o Capitão da Chalana e 

todos seus tripulantes. 
 Caso ele esteja ouvindo a Estrela 
Fronteiriça, musica em homenagem à 
Cáceres ou o rasqueado Conhecendo Mato 
Grosso, obras  deste discípulo de Euterpe, 
deverá se lembrar do encontro no centro 
cultural de Cáceres, em 2015. Se não se 
Lembrar, deve ser muito ocupado, a gente 
aqui sempre lembrou de nunca esquecer 
quem faz musicas e divulga sua terra. 
Abraços Camarada Tolotti, gente como você 
deveria estar a frente de uma secretaria de 
cultura e turismo, lembra que aventamos 
isso naquele encontro e você disse que não 
era político? Pois é, infelizmente barcos 
andam a deriva por falta de um bom 
piloteiro. Bom Dia e Parabéns, você e sua 
turma da Chalana, pelo jubileu prateado.

 Datas comemorativas sempre 
chamam a nossa atenção. Costumam ser 
motivos de alegria, de enaltecimento. No dia 
de hoje, entretanto, não temos muito o que 
celebrar. Em nome do desenvolvimento, 
adotamos medidas irresponsáveis com relação 
às nossas águas e, infelizmente, a situação dos 
rios brasileiros não merece exaltação, mas sim 
um pedido de perdão. 
 Devemos às nossas águas, desculpas 
pelo que temos feito até agora: captação mal 
planejada para irrigação e abastecimento, rios 
contaminados por dejetos industriais e pela 
falta de saneamento básico. Sem falar no 
desmatamento das matas ciliares e no descaso 
com medidas de proteção, como a preservação 
da vegetação no entorno de nascentes e cursos 
d'água. 
 A construção irresponsável de 
barragens, hidrelétricas e hidrovias são cada 
vez mais frequentes. Esses barramentos 
impedem o ciclo natural de nutrientes nos rios, 
a procriação e migração de peixes e outras 
espécies, alteram o volume, a qualidade e as 
oscilações naturais da água e geram diversos 
impactos nas comunidades ribeirinhas - 
realocações e desalojamento, mudanças de 
hábitos seculares de alimentação e de caça e 
pesca.
  O que temos feito pelos nossos rios, 
em nome do desenvolvimento, questiona 
nossa própria capacidade de sobrevivência, já 
que dependemos totalmente deles. Isso porque 
61% da água que sai das torneiras e chuveiros 
das nossas casas vêm dos rios, 66% da energia 
consumida no país é gerada pela força dos rios 

e 70% da água consumida no país vai para a 
produção agrícola. No nosso país, restam 
poucos rios livres, aqueles que preservam sua 
c a p a c i d a d e  d e  f l u i r  s e m  g r a n d e s  
impedimentos causados pelo homem, 
preservando suas características de qualidade 
e quantidade de água e provendo serviços 
ambientais. 
 Um dos grandes rios brasileiros, o Rio 
Paraguai, se pudesse ser personificado, 
afirmaria no dia de hoje a plenos pulmões que 
envelhecer é um privilégio, mas que essa 
corrida, que já dura milhões de anos, parece ter 
se tornado uma contagem regressiva. A cada 
dia que passa ele é menos livre.
  Seus  mais  de  2 .600 km de 
comprimento estão sendo pouco a pouco 
estrangulados por barramentos para diversos 
fins, mas principalmente, hidrelétricas que se 
instalam em seus afluentes. Já são mais de 40 
construídas e mais de 101 projetadas. Esses 
empreendimentos alteram o fluxo e a 
qualidade da água e, principalmente, criam 
conflitos. Hoje já são aproximadamente 20 
cursos d'água interrompidos por hidrelétricas. 
Se todas as 101 que estão planejadas forem 
instaladas, mais de 45 afluentes do rio 
Paraguai terão seu fluxo alterado, impactando 
diretamente a vida no Pantanal. 
 A Hidrovia do rio Paraguai, que está 
sendo planejada, também causará grandes 
impactos, afetando milhões de pessoas. O 
estudo de viabilidade técnica-econômica e 
ambiental encomendado pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT) indica que a navegabilidade do rio 

Cuiabá (afluente do rio Paraguai) já está 
comprometida pela hidroelétrica do Manso, 
inviabilizando sua integração ao projeto. Esse 
tipo de embate, o de decidir entre a hidrovia e a 
geração de energia elétrica tende a se 
intensificar, principalmente quando há de se 
decidir entre as grandes captações para 
irrigação e a necessidade de abastecimento 
humano.
  Certamente o exemplo do nosso 
querido rio Paraguai serve para tantos outros 
no país. Se um dia houve um conflito entre 
preservação e desenvolvimento, hoje já não 
temos mais tempo para esse tipo de embate. 
Urge que empresas, cidades, produtores rurais 
e toda a sociedade estejam engajadas e unidas 
por uma gestão compartilhada do território, 
onde a bacia hidrográfica é a unidade de 
manejo e planejamento. 
 Devemos enxergar o valor dos 
serviços ambientais providos por nossos rios e 
agregar esse valor às análises de viabilidade 
econômica, técnica e ambiental de grandes 
projetos. E principalmente, é necessário 
reverter a lógica atual de executar ações de 
recuperação e conservação somente após a 
degradação. Se quisermos que o Dia Mundial 
dos Rios seja uma data comemorativa, e não 
uma contagem regressiva, devemos agir 
agora. Estamos atrasados. 

- ***___Júlio César Sampaio, coordenador 
do Programa Cerrado Pantanal do WWF-
Brasil -  Cássio Bernardino, analista de 
conservação do Programa Cerrado Pantanal 
do WWF-Brasil
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Perdão, rio Paraguai

Lá vai a Chalana!
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 Comarca de Pontes e Lacerda Atornou pública a abertura de 
p rocesso  se l e t ivo  pa ra  o 

credenciamento de juiz leigo, c/f edital 
de numero 09/2014/DF, disponibilizado 
pelo juiz diretor do foro, Cláudio 
Deodato  Rodr igues  Pere i ra .  As 
inscrições são gratuitas e deverão ser 
efetuadas na Secretaria do Juizado 
Especial do Fórum de Pontes e Lacerda, 
até ás 19h00 do dia 6 de outubro. O 
comprovante de inscrição deverá ser 
mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das 
provas.
 A prova objetiva será aplicada 
na data provável de 22 de outubro 
(domingo), com início previsto para as 
8h e término às 13h00. 
 O local, conforme edital será 
publicado com pelo menos cinco dias de 
antecedência. A prova prática de 
sentença será realizada também nesta 
mesma data.
 O  c a n d i d a t o  d e v e r á 
comparecer ao local designado para a 

realização das provas com antecedência 
de uma hora em relação ao horário 
determinado, com caneta esferográfica 
transparente de tinta preta ou azul, 
documento de identificação original e 
comprovante de inscrição obtido no ato 
de sua efetivação.
 São requisitos para o exercício 
da função de juiz leigo: ser advogado, 
com mais de dois anos de experiência 
profissional; não exercer nenhuma 
atividade político-partidária; não ser 
f i l iado a partido polí t ico e não 
representar órgão de classe ou entidade 
associativa; residir, preferencialmente, 
na Comarca do Juizado; não possuir 
antecedentes criminais e não ser 
demandado em ação de natureza civil; 
não ter processo em andamento no 
Juizado Especial da Comarca onde 
pretenda exercer a função; não ser 
cônjuge, companheiro ou parente 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, inclusive, 
do juiz titular do Juizado no qual exerça 
suas funções.

 No total foram expelidas 
pelo jovem cerca de 99 cápsulas de  
cloridrato de cocaína e livre de 
morrer devido as drogas, ele se viu 

p reso  pe lo  c r ime  de  t r á f i co 
internacional e foi recolhido ao 
cadeião do Nova Era, a disposição da 
justiça. 

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
fronteira (Gefron) realizaram 

anteontem, ( 27), a prisão de M. S. 
19, por tráfico internacional de 
drogas. 
 A abordagem ocorreu na 
rodovia BR-070, em Cáceres, 
quando a equipe volante do Gefron 
realizava  bloqueio na referida BR 
próximo a entrada de uma  antiga 
usina, naquele município.
 Ao ser dada a ordem de 

foram encontradas várias cápsulas 
de entorpecentes e durante a 
abordagem o mesmo relatou que 
também havia ingerido algumas 
cápsulas de entorpecentes. 
 Diante dos fatos o mesmo 
foi conduzido ao Hospital Regional 
de Cáceres para exames de raios-x 
onde foi constatado a veracidade do 
fato. Após expelir as cápsulas do seu 
o r g a n i s m o ,  o  m e s m o  f o i 
encaminhado a Delegacia da 
Fronteira (Defron), em Cáceres.

parada para um veículo Gol antigo 
de cor prata que era conduzido por 
um senhor  de  nac ional idade 
boliviana, o qual tinha como 
passageiro o jovem que vinha de São 
Paulo, este não resistiu e durante o 
interrogatório policial, o suspeito se 
identificou como sendo estudante de 
medicina na cidade de Santa Cruz no 
vizinho país, mas  entrou em  
contradições por várias vezes.
 Ainda  duran te  rev is ta 
minuciosa em suas vestes e calçados 

Alice Novack, os policiais apreenderam 
14 tabletes de maconha e 1 de pasta base. 
O local é uma dos pontos com buscas 
determinadas pela Justiça. 
 Um dos presos na operação é 
Robson Antônio da Silva Passos, o 
"Robsinho", alvo da operação "Luxus", 
desencadeada no dia 4 de maio, quando 
17 membros de uma organização 
criminosa tiveram mandados de prisão 
decretados por roubos a bancos. O lucro 
da quadrilha foi estimado R$ 5 milhões, 
'investidos' em veículos (carros e motos) 
importados, lanchas, viagens, festas 
com amigos e mulheres. Tudo era 
ostentado abertamente nas redes sociais.
 Na ocasião, o assaltante fugiu 
pelos fundos da casa, no Bairro Jardim 
Mossoró, só de cueca e o celular nas 
mãos. O suspeito foi preso na região do 
São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá.  
Contra ele foram cumpridos 3 mandados 
de prisão decretados pela 7ª e 5ª Varas 
Criminal de Cuiabá e Vara de Poconé. 
 A operação da Gerência de 
Combate  ao  Cr ime Organizado 
(GCCO), unidade pertencente a 
Diretoria de Atividades Especiais, é 
realizada em parceria com Diretoria de 
Inteligência, com apoio da Gerência de 
Operações Especiais (GOE) e das 
Delegacias Especializadas da Diretoria 
Metropolitana e com as Delegacias das 
Regionais de Água Boa, Cáceres, 
Guarantã do Norte, Nova Mutum, 
Rondonópolis e Tangará da Serra. 
 O balanço da operação será 
divulgado ao final dos trabalhos. 

 Polícia Civil cumpriu na manhã Ade ontem, 28, cinco mandados 
de prisão preventiva e 62 buscas 

e apreensão, na operação "Panóptico", 
deflagrada pela Gerência de Combate ao 
Crime Organizado (GCCO) nas cidades 
de Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, 
Cáceres, Guarantã do Norte, Nova 
Mutum, Rondonópolis e Tangará da 
Serra.
 A ope ração ,  em  ca r á t e r 
preventivo, objetiva coletar dados sobre 
uma facção criminosa que atua dentro e 

fora dos presídios, na prática de diversos 
crimes como tráfico de drogas, crimes 
patrimoniais, homicídios e outros. 
 Na região metropolitana são 12 
mandados de busca e apreensão e 5 
ordens de prisão contra três assaltantes 
de bancos. As buscas foram expedidas 
para o interior do Estado, destacando o 
município de Água Boa, com 18 
mandados de busca e apreensão, em 
cumprimento por policiais da  GCCO, 
GOE e Polícia Militar local.
 Em Cuiabá, no Residencial 

RECHEADO

Mula preso na fronteira com
droga nas roupas e estomago

Vestes e calçados foram encontradas várias cápsulas de cocaína e durante 
abordagem mula confessou ter ingerido dezenas de cápsulas do entorpecente

Redação c/ Gefron

Mula estava com droga na roupa, calçados e no bucho  

Foto: Gefron

PEGA-PEGA

Operação policial caça bandidos 
de facção em oito cidades de MT
PJC c/ Redação

Robson Antônio da Silva Passos, o "Robsinho", finalmente preso   

Foto: PJC-MT

EDITAL ABERTO

Abertas inscrições para
juiz leigo em P. Lacerda

Assessoria c/ Redação

Juiz atuará no fórum da comarca de Pontes e Lacerda  

Foto: Arquivo
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Santa Catarina, que já havia 
comunicado, há um ano e três meses, 
que não continuaria tocando o 
hospital. O recuo do consorcio em, 
assumir o HRC segundo seu 
presidente, o prefeito de São José dos 
Quatro Marcos, Ronaldo Floreano, 
teve como principal motivo, o recuo 
foi financeiro.
 Outro que se disse surpreso 
com a decisão do consorcio, foi o 
depu tado  es tadua l  Leonardo  
Albuquerque, que é médico e já 
trabalhou no Hospital Regional de 
Cáceres, vê motivação política no 
recuo do consórcio. O deputado, um 
dos articuladores do acordo que 
a c a b o u  d e s f e i t o ,  c r i t i c o u  a  
possibilidade de o governo intervir no 
hospital, alegando que a intervenção 
estadual já se mostrou desastrosa em 
Colíder e Alta Floresta.
 Segundo o secretário Soares, 
a saída para o problema criado, é a 
gestão estadual no HRC, pontuando 
porém que a Secretaria de Estado de 
Saúde ainda não anunciou como será 
feita a gestão do hospital a partir do 
dia 1º de outubro, um dia após o 
encerramento do contrato com a 

Sindicato Estadual dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate à Endemia.
 O presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos 
dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate à Endemia, 
deputado estadual Dr. Leonardo 
Albuquerque, afirma que após o 
ob je t ivo  p r inc ipa l ,  que  é  a  
transposição do regime dos ACS e 
ACE de Cáceres, será trabalhada a 
consolidação de direitos desses 
servidores.
 A equipe técnica da Frente 
apresentou modelos de projetos de 
leis para assegurar adicional de 
insalubridade e incentivo financeiro 
aos agentes. 
 Em outros municípios, como 
Nova Mutum e Barra do Garças, os 
trabalhos da Frente Parlamentar 
culminaram com a aprovação do 
incentivo financeiro de final de ano. 
 O dinheiro para o pagamento 
desse direito já é enviado pelo 
Governo Federal desde 2014, mas por 
falta de regulamentação acaba sendo 
utilizado para outras finalidades.

Organização Social de Saúde (OSS) 
Associação Congregação de Santa 
Catarina com o hospital. 
 Após a reunião com a 
imprensa local, o secretário disse que 
com o imbróglio criado pelo 
Consórcio Intermunicipal que 
assumiria a gestão do HR a partir de 1º 
de outubro, o governo estadual vai 
assumir a unidade. Sobre a transição, 
feita pela gestão do diretor Mario 
Kaoru da Santa Catarina, ele vê como 
positiva e segundo a equipe, os 
trabalhos estão em andamento já há 
duas semanas e pronta a apoiar a nova 

direção. Aduziu Kaoru, que o governo 
já foi informado que o hospital tem 
suprimentos para cerca de um mês. 
 Para o secretário Soares, a 
saúde estadual já vive uma situação de 
emergência, e que as aquisições para o 
setor podem ser feitas com dispensa 
de licitação. Sobre a gestão estadual 
do HRC, Soares anunciou que Onair 
Nogueira, que já foi diretor do 
Hospital São Luiz, será o diretor-
administrativo do Regional, e o 
médico aposentado Hernandes Silva 
Coutinho será o diretor técnico. 
(Colaborou Clarice Diório). 

 equipe técnica da Frente AParlamentar em Defesa dos 
D i r e i t o s  d o s  A g e n t e s  

Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate à Endemia esteve em 
Cáceres, na sede do Sindicato dos 
Servidores Públicos do município, 
para tratar da transposição do regime 
dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e Agentes de Combate à 
Endemia (ACE). 
 As duas categorias sofrem 
com pendências jurídicas no 
município e por isso ainda não são 
reconhecidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE).
 “Nossa principal pauta foi a 
transposição do regime. Os anteriores 
a 2006 precisam resolver uma 
p a r t i c u l a r i d a d e  p a r a  s e r e m  
reconhecidos junto ao TCE, e também 
os que entraram no concurso de 2009, 
no qual houve um erro em pelo menos 
dois artigos no que dispõe do regime 
ao qual esses trabalhadores prestaram 
concurso”, afirmou o deputado 

estadual Dr. Albuquerque (PSD), 
presidente da Frente Parlamentar.
 A F r e n t e  a t u a  c o m o  
mediadora no diálogo entre os ACS e 
ACE junto a Prefeitura Municipal de 
Cáceres, a fim de encontrar uma 
solução amigável entre as duas partes.
 O objetivo é assegurar o 
direito dos agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate à 
endemia, além de evitar uma briga 
judicial dos servidores contra o Poder 
Público.
 “Um erro cometido pelo 
gestor anterior não pode prejudicar 
toda uma categoria. Então buscamos 
esse entendimento, conciliar, levando 
conhecimento técnico, levando 
representantes de sindicato, e vamos 
c o n t i n u a r  a c o m p a n h a n d o  o  
desenrolar”, disse o deputado 
Leonardo Albuquerque. 
 Ele conseguiu reunir no 
evento um representante da Prefeitura 
de Cáceres, do Sindicato dos 
Servidores Públicos de Cáceres e do 

 secretário estadual de saúde Ode Mato Grosso Luiz Soares 
durante entrevista anteontem, 

27, à imprensa de Cáceres, confirmou 
que o governo de Mato Grosso, 
(Estado) deverá assumir a partir do dia 
1º de outubro, a gestão administrativa 

do Hospital regional de Cáceres, após 
a frustrada tentativa do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Mato Grosso (CISOMT), não vingar.
 Soares se disse acabrunhado 
com a situação, pois se contava com a 
gestão do Cisomat no lugar da OSS 

oje, 29 e amanhã, 30, Hacontece em Cáceres a IV 
Conferência Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial, 
conjuntamente com a II Conferência 
Regional de Promoção da Igualdade 
Racial, com o tema O BRASIL NA 
D É C A D A  D O S  
AFRODESCENDENTES. Nesta 
sexta-feira, 29, acontece a abertura no 
espaço Casa Mia, na rua São Pedro, 
431, às 18h00 e amanhã, sábado, 30, a 
conferência realiza-se-á no Instituto 
Santa Maria, a partir das 7 horas, 
quando serão compostos os grupos de 
trabalho e formalização das propostas 
para a Conferência Estadual.
 A década internacional dos 
afro-descendentes foi declarada pela 
ONU para os anos de 2015 a 2024, em 
reconhecimento à condição de grupo 
humano mais discriminado e 
vulnerável no planeta.

 Um dos temas que ganhou 
destaque foi a recente suspensão, pelo 
Governo Federal, das demarcações e 
titulações de áreas de Quilombolas, 
em abril deste ano. 
 As demarcações foram 
suspensas pela primeira vez, desde 
1995, por conta de uma ADI (Ação 
Direta de Constitucionalidade) levada 
pelo DEM ao STF em 2004.
 A l é m  d a  c o m u n i d a d e  
quilombola de Cáceres, o evento 
receberá representantes quilombolas 
de Chapada dos Guimarães e Poconé. 
 Ainda que tenha como tema 
p r i n c i p a l  o s  g r u p o s  a f r o -
descendentes, a Conferência em 
Cáceres contará com a participação de 
diversos grupos étnicos, inclusive, 
com expressiva at ividade da 
comunidade dos Chiquitanos, que 
virá da cidade de Porto Esperidião e 
imediações.

SAÚDE PÚBLICA

Secretário confirma que 
Estado assume Regional

Para Luiz Soares, que com o imbróglio criado pelo Consórcio Intermunicipal que assumiria a gestão do hospital e recuou, o governo estadual vai assumir a unidade

Da Redação

Secretário de saúde de MT Luiz Soares  

Foto: Assessoria 

APOIO À CLASSE

Frente Parlamentar intercede
em prol de agentes em Cáceres 
Assessoria 

Deputado Leonardo com staff da frente e servidores  

Fotos: Jozi Morago

IRMÃOS AFROS

Caçares sedia conferencia de
promoção e igualdade racial

Assessoria

As conferencias se realizam em várias cidades de MT   

Foto: Arquivo

08SOCIAL
Cáceres-MT, sexta-feira 29 de setembro de 2017 www.jornalcorreiocacerense.com.br

A Lua se une a Plutão em Capricórnio e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia de 
movimento equilibrado e mudanças 
positivas em questões que envolvem 
sua vida profissional e projetos de 
carreira. Um grande passo à frente 
pode ser dado ainda hoje. Fique atento 
a novas oportunidades.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua se une a Plutão em Capricórnio 
e recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia de 
movimento em planos e projetos que 
envolvem pessoas e empresas 
estrangeiras. Um amor estrangeiro 
pode começar a ser desenhado pelo 
Universo. É hora de começar a pensar 
em uma nova filosofia de vida.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio 
e recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia 
de interiorização e necessidade de 
distanciar-se das atividades sociais. 
O momento pode envolver maior 
contato com sua vida doméstica e 
pessoas de sua família. Um de seus 
pais estará mais próximo de você.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio 
e recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia 
de movimento equil ibrado e 
mudanças interessantes e positivas 
nos relacionamentos. O momento 
pode envolver a negociação ou 
concretização de uma parceria, 

sociedade comercial ou mesmo um namoro.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia de 
movimento positivo e mudanças 
interessantes no trabalho. Um projeto 
pode ser aprovado e envolvê-lo 
diretamente. Caso esteja envolvido em 
um processo de seleção para um novo 

emprego, uma boa notícia pode chegar.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em seu signo indicando um dia 
de movimento equilibrado e mudanças 
positivas em sua vida social e 
romances. Um namoro pode começar a 
ser desenhado pelo Universo. Se for 
comprometido, estes serão dias de 

romance e envolvimento.

A Lua se une a Plutão em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia de 
movimento positivo e mudanças 
importantes em projetos com pessoas e 
empresas estrangeiras. Publicações e 
estudos são beneficiados neste período. 
Uma viagem pode ser marcada ou 

realizada.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio 
e recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia 
de movimento positivo e mudanças 
interessantes em sua vida material e 
financeira. O momento é ótimo para 
investir em projetos profissionais, 
que apontem para o aumento de seus 

rendimentos.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia de 
maior envolvimento com sua vida 
doméstica e os relacionamentos 
familiares. Você pode estar mais fechado 
e introspectivo, mais voltado para suas 
emoções. Um amor do passado pode ser o 
responsável por esses sentimentos.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
limpeza em alguns sentimentos que já 
não fazem mais sentido em sua vida. O 
m o m e n t o  p o d e  e n v o l v e r  o  
planejamento de um novo projeto.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio 
e recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia 
de movimento intenso na vida social e 
p r o j e t o s  q u e  e n v o l v e m  a  
possibilidade de concretização de um 
novo contrato. Os trabalhos em 
equipe, assim como as reuniões de 
negócios, são beneficiados.

A Lua se une a Plutão em Capricórnio e 
recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem indicando um dia 
mudanças importantes e concretização 
de projetos em equipe. Uma nova 
equipe de trabalho pode ser formada. 
O dia é ótimo para a vida social e o 
contato com amigos, novos e antigos.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

By Rosane Michels

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

Envolto as manifestações de amizade, completou mais 
um ano de vida a simpática Eliza Cardoso, que 
recebeu as amigas para o tradicional Parabéns. Que 
Deus lhe conceda um novo ano de paz e prosperidades.

Festejou mais uma primavera a querida 
Leni Prota Monteiro, que na oportunidade 
recebeu o carinho dos familiares e 
inúmeros amigos. Felicidades, saúde e 
muitos anos de vida é o que lhes 
desejamos.

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

Um click super fofo a pequena Marina, filha do 
colunável casal Marco Antônio Maciel Mendes 
e Anelisa Carvalho, ela que encanta com seu 
jeitinho meigo. Beijinhos!!!

Charme, simpatia e elegância fazem parte da personalidade da linda 
Vivan Rondon a quem desejamos uma excelente sexta-feira. Grande 
beijo!

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

************************************
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difíceis e se não entrarmos 
ligados nos próximos duelos a 
vaga na semifinal poderá 
escapar.
 F a r e m o s  c l á s s i c o s  
contra Cuiabá e Mixto e nesses 
jogos o mando de campo não 
importará muito”, explicou.

 Paulo Emílio comemora 
o fato do elenco não ter mais que 
viajar e ainda poder atuar no 
Dutrinha, com muito menos 
custo que a Arena Pantanal. 
 O Azulão joga domingo 
(1º), às 9h da manhã, contra o 
Cacerense.

 Federação Mato-Agrossense de Futebol e a 
Prefeitura de Cuiabá 

conseguiram na tarde da quarta-
feira (27), a autorização do 
Juizado Especial do Torcedor 
(JET) para que os jogos deste 
final de semana, válidos pela 
Copa FMF e Campeonato 
Mato -g rossense  Sub-17 ,  
possam ocorrer no estádio 
Presidente Dutra com a 
presença de público.
 No domingo às 9h, o 
Dom Bosco recebe o Cacerense 
em partida valida pela terceira 
rodada da Copa FMF. No 
período da tarde o estádio 
recebe rodada dupla do mato-

grossense sub-17. Às 15h, o 
Mixto recebe o Cacerense, já às 
17h o Dom Bosco pega o União.  
O estádio Eurico Gaspar Dutra 
terá capacidade para mil 
torcedores nas partidas da Copa 
FMF. Para o duelo deste 
domingo, a diretoria dom-
bosquina oferta ingressos a 
partir de R$ 5.
 No documento assinado 
p e l a  J u í z a  d e  D i r e i t o  
responsável pelo JET, Patrícia 
Ceni, ficou estabelecido que o 
estádio na capital poderá 
receber no máximo 1000 
torcedores. Salienta-se também, 
que o local só poderá receber 
público na parte superior, 

ficando liberada a parte inferior 
somente para pessoas com 
deficiência.
 O Clube Esportivo Dom 
Bosco fez suas duas primeiras 
partidas da Copa FMF fora de 
casa, vitória contra o União em 
Rondonópolis e empate em 
Sinop diante do Galo do Norte. 
Após este bom início, o Azulão 
jogará os últimos quatro jogos 
da primeira fase na capital 
mato-grossense.
 Para o vice-presidente 
Paulo Emílio, o Leão da Colina 
não pode entrar no clima de 
'oba-oba '  pela  l iderança 
conquistada fora de casa. 
“Foram dois jogos muito 

ncerrou-se, na sexta-Ef e i r a  d a  s e m a n a  
passada, a primeira fase 

do 9º Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia - troféu Dona 
Auta -, na Praça do bairro 
COHAB Nova. De acordo com 
levantamento da coordenação 

do campeonato, os números 
dessa primeira fase, são os 
seguintes:  Em 20 jogos 
realizados, foram marcados 133 
gols.
 A classif icação no 
Grupo A, ficou da seguinte 
forma.

1º- 13 de Maio- 9 pontos; 2º - 
Franjinha- 7 pontos; 3º -
Mercado Econômico - 7 pontos; 
4º- Santa Cruz- 4 pontos; 5º-
Claro TV      -  1 pontos . Com 
essa campanha a Claro TV deu 
adeus a competição.
 Já no Grupo B: 1º- 
Óptica Júnior- 9 pontos; 2º-São 
Matheus- 7 pontos; 3º- Mercado 
Barros- 6 pontos; 4º- COHAB 
Nova- 4 pontos e 5º- Arsenal- 3 
pontos. Desclassificada
 Nesta sexta-feira (29), a 
segunda fase, já tem início com 
dois jogos. As 20h, a Óptica 
Júnior (primeira do grupo) x 
Santa cruz (quarta do grupo A). 
 E, as 21h, Franjinha 
(segunda do grupo A) x 
Mercado barros ( terceira do 
Grupo B). à partir de agora, o 
Beach Soccer da COHAB 
Nova, terá jogos somente as 
sextas-feiras, de acordo com o 
regulamento do campeonato, 
q u e  é  p r o m o v i d o  p e l a  
Associação Cacerense de 
Inclusão a Cultura e ao 
Esportes.

Azulão comemora pegar 
o Cacerense no Dutrinha

CASA CUIABANA

O Dom Bosco fez suas duas primeiras partidas da Copa FMF fora de casa, vitória 
contra o União em Rondonópolis e empate em Sinop diante do Galo do Norte

Redação c/ O.E

Na Copa FMF times da casa não tem levado vantagem  

Foto: Thiago Mattos

FUTEBOL DE AREIA

Segunda fase do 9º Beach Soccer
começa nesta sexta em Cáceres

Assessoria

Certame envolve comunidades periféricas de Cáceres   

Foto: Divulgação
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nformações em material Ii m p r e s s o ,  p e q u e n a s  
exposições de produtos da 

terra e reuniões aquecem o espaço 
de 50 m² destinado para Mato 
Grosso na 42ª Feira Internacional 

de Santa Cruz, a Expocruz 2017, 
maior evento multissetorial da 
América Latina que acontece 
desde 22 de setembro até o dia 1º 
de outubro na capital da Bolívia.
 O espaço foi viabilizado 

pelo Governo do Estado, por 
m e i o  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), em parceria com a 
Federação das Indústrias de Mato 
Grosso (Fiemt) e a Associação 
Matogrossense de Atacadistas e 
Distribuidores (Amad).
  Além de mostrar as 
riquezas mato-grossenses, a 
Expocruz é uma vitrine de novos 
p r o d u t o s ,  t e n d ê n c i a s  e  
tecnologias e permite identificar 
oportunidades de negócios com 
economias mundiais, uma vez 
que as empresas participarão da 
27ª Cainco (Câmara de Indústria 
e Comércio, Serviços e Turismo 
de Santa Cruz), que promove a 
Rodada  In t e rnac iona l  de  
Negócios.
 Proprietário de uma 
indústria de alimentos (balas e 
doces) e de uma distribuidora de 
frutas in-natura (banana), Rafael 
levou demonst rações  dos  
produtos e percebeu a aceitação.
 “ F i z e r a m  a l g u m a s  
sondagens sobre o potencial do 
Estado, e o que ouviram e viram 
agradou. Vim com o propósito de 
conhecer a Expocruz e posso 

o inicio desta semana, N24, a Polícia Militar 
registrou, às 22h51, um 

boletim de Ocorrência sobre o 
roubo de uma caminhonete Hilux 
CD 4x4 placas JGK 5853 ano e 
modelo 2006, cor cinza, assalto 
este, acontecido na Avenida 
Marechal Rondon, Bairro São 
Sebastião, em Araputanga, 
quando a vítima chegava em sua 
casa e, foi abordada por três 
ladrões.
 O  p r o p r i e t á r i o  d a  
caminhone t e  e s t ava  com 
familiares e os demais assaltantes 
os aguardavam dentro do quintal 
da casa, tendo um dos ladrões, 
armado, colocado a arma, na 
cabeça das vítimas, ameaçando-
as de morte. 
 O documento e as chaves 
do veículo foram tirados do 
proprietário, tendo os bandidos 
covardes, dominado e ameaçado 
as vitima, que  foram levadas para 
den t ro  de  um quar to  da  
residência.

 Dois dos três ladrões 
partiram com a Hilux, ficando 
apenas um, entre 19h00 e 22h00 
com as vítimas.
 Quando da saída dos 
marginais as vítimas se livraram e 
p r o c u r a r a m  a  p o l i c i a ,  
descrevendo um dos bandidos 
como sendo magro e, forte, 
marcado por tatuagem no braço 
esquerdo. Todos os três bandidos 
aparentavam aparência jovem. 
Além do veículo foram roubadas 
jóias, como: pulseira, par de 
brinco e, uma corrente de 
pescoço. Da carteira do condutor, 
foram roubados R$800,00.
 O  p r o p r i e t á r i o  d a  
caminhonete relatou aos policias 
que pode ter sido vigiado por dois 
elementos em um gol branco, de 
placa não identificada, pois, um 
dos indivíduos que estava no gol 
(visto na cidade pela última vez, 
quinta-feira dia 21), participou do 
assalto. 
 A Polícia Civil investiga o 
caso.

garantir que é um centro de 
oportunidades”, revelou.
  S e g u n d o  o s  
organizadores, o objetivo da 
Cainco, que acontece de 27 a 29 
de setembro na Expocruz, é de 
p r o s p e c t a r  n e g ó c i o s  
internacionais,  contatos e 
networking, encontrar sócios ou 
fornecedores e conhecer novos 
produtos e soluções.
 Além da equipe da Sedec, 

formada pelo secretário de 
Indústria e Comércio, Lucas 
Barros, a superintendente de 
Política Comercial, Miriam 
Haddad, o coordenador de 
Comércio Exterior, Guillermo 
B e s e r r a ,  e  E v e r a l d o  d o  
N a s c i m e n t o ,  t a m b é m  d a  
coordenadoria de Comércio 
Exterior, também participam da 
Expocruz empresários mato-
grossenses.

EXPOCRUZ 2017

Produtos regionais compõem 
o estande de MT na Bolívia

Além de mostrar riquezas feira é uma vitrine de produtos, tendências e tecnologias e permite identificar oportunidades de negócios com economias mundiais

Sedec c/ Redação

MT presente no maior evento multissetorial da América Latina    

BANDO COVARDE

Assaltantes apavoram vitimas 
e levam Hilux, jóias e dinheiro
Assessoria c/ Redação

Hilux pegou a estrada chegou na Bolívia, vira pó   

Foto: Ilustrativa

Foto: Assessoria 
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 vice-presidente do OTribunal Superior do 
Tr a b a l h o ,  m i n i s t r o  

Emmanoel Pereira, declarou, em 
sede de tutela de urgência, 
abusiva a greve realizada por 
parte dos empregados da 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT). 
 Com isso, fica revogada 
liminar concedida na última 
terça-feira, que determinou a 
manu tenção  de  80% das  
atividades nas unidades da 
empresa.
 Segundo o ministro, há 
elementos nos autos indicando 
que o movimento foi deflagrado 
quando o processo de negociação 

coletiva ainda se encontrava em 
andamento. “Aliás, entendo que 
ainda se encontra, ao menos do 
ponto de vista da parte patronal”, 
afirmou por meio da assessoria e 
a c r e s c e n t o u  q u e  e s s a  
circunstância, a seu ver, implica a 
abusividade da greve.
 A decisão leva em conta a 
Orientação Jurisprudencial 11 da 
S e ç ã o  E s p e c i a l i z a d a  e m  
Dissídios Coletivos (SDC) do 
TST, que considera abusiva a 
greve deflagrada sem que as 
partes tenham tentado, “direta e 
pacificamente”, solucionar o 
conflito. 
 “Tal compreensão tem o 
sentido de prestigiar a negociação 

coletiva; bem como o dirigente 
sindical que se mantém lutando 
por sua categoria à mesa de 
negociação e, ao mesmo tempo, 
não premiar o dirigente sindical 
que optar por fugir da mesa, não 
enfrentando o debate para o 
convencimento de que a melhor 
saída é aquela que atende os 
anseios da sua categoria”, 
afirmou o ministro.
 A greve foi iniciada na 
ú l t i m a  s e x t a - f e i r a  p e l o s  
sindicatos filiados à Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Empres a s  de  Cor r e io s  e  
Telégrafos e Similares (Fentect), 
primeira entidade a abandonar as 
negociações. Posteriormente, 

sindicatos filiados à Federação 
Interestadual dos Sindicatos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
dos Correios (Findect) também 
aderiram.
 E m m a n o e l  P e r e i r a  
observa que, na dinâmica das 
negociações coletivas, “é natural 
que ocorram frustrações de 
expectativas; e que um bom 
negociador, na condição de 
dirigente sindical que representa 
os trabalhadores, “é aquele que, 
diante de uma pauta patronal 
difícil, ou diante de uma forte 
resistência patronal à sua pauta de 
reivindicações, se mantém na 
mesa e vira o jogo;” a fim de 
evitar que a categoria se sujeite a 
um cenário de incerteza,  
submetida a um julgamento que 
não se sabe o resultado, tampouco 

quando se encerrará”.
 Ainda de acordo com a 
assessoria, com relação aos 
efeitos da decisão, o ministro 
assinala que, em se tratando de 
abuso de direito, “não se pode 
admitir qualquer efeito jurídico 
válido”. 
 Que se os trabalhadores 
de determinado segmento se 
encontram em greve e esta é 
c o n s i d e r a d a  a b u s i v a ,  
“simplesmente significa que não 
estão em greve, e aí cabe ao 
e m p r e g a d o r  a d o t a r  a s  
providências que entender 
pertinentes,  conforme sua 
conveniência,  partindo da 
premissa de que para tais 
trabalhadores não há greve, mas 
simplesmente ausência ao 
trabalho”, finalizou.
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a manhã de ontem, a Nequipe do Laboratório 
Líder, Secretaria de 

Saúde e Drogaria Americana, 
realizou no CRAS o Projeto Feliz 
Idoso em Pontes e Lacerda, o 
objetivo era integrar os idosos, 
com atividades de danças, aula de 
ginástica e conversas entre si. 
 Onde também aferiu á 
pressão arterial das pessoas. 
Portanto na ocasião o Laboratório 
Líder realizou duas palestras para 
conscientizar, sobre diabete e 
hipertensão. 
 Falando dos tipos de 
diabetes e suas prevenções como 
diagnósticos e profilaxia e 
também falando da hipertensão 
como, o que é hipertensão, seu 
diagnóstico, profilaxia e seu 
tratamento.

CARIMBADA

TRT declara abusiva greve
dos servidores dos Correios

Greve foi iniciada na última sexta-feira pelos sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares

Assessoria c/ Redação

Agencia de Cáceres não aderiu ao moimento grevista   

Foto: JCC

ATIVIDADES DOS ENTAS

Parcerias promovem Projeto 
Feliz Idoso em P. e Lacerda

Assessoria

Evento teve adesão dos entas de Pontes e Lacerda   

Foto: Assessoria
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 Recuado em sua decisão de assumir a gestão do HR em Cáceres, o 
Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CISOMT), 
largou a bucha nas mãos do governo, que segundo o secretário estadual de 
saúde Luiz Soares, vai gerir a instituição, a partir do dia 1º de outubro, após 
o encerramento do contrato com a OSS Santa Catarina. O imbróglio 
consórcio/OSS foi visto pelo deputado Dr. Leonardo, como motivação 
política. Página 03

Policiais do Gefron 
prenderam Marcelo da Silva 
na rodovia BR-070, em 
Cáceres, quando a equipe 
volante realizava bloqueio 
próximo a entrada de uma 
antiga usina. Ao ser dada a 
ordem de parada para um Gol 
antigo de cor prata, o condutor 
que vinha de São Paulo, disse 
que estudava medicina na 
Bolívia. Em suas vestes e 
calçados foram encontradas 
várias cápsulas de cocaína e do 
s e u  e s t o m a g o ,  f o r a m  
expelidas de 99 cápsulas da 
droga.  

 A equipe técnica da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos dos 
Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate à Endemia esteve 
em Cáceres, na sede do Sindicato dos 
Servidores Públicos do município, para 
tratar da transposição do regime dos 
Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate à Endemia. O 
presidente da Frente deputado Dr. 
Leonardo disse que o objetivo principal, 
que é a transposição do regime dos 
agentes.  Página 03

 Polícia Civil cumpriu na manhã de ontem, 28, cinco mandados de Aprisão preventiva e 62 buscas e apreensão, na operação 
"Panóptico", deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime 

Organizado (GCCO) nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, 
Cáceres, Guarantã do Norte, Nova Mutum, Rondonópolis e Tangará da 
Serra. Um dos presos, Robson Antônio da Silva Passos, o "Robsinho", já 
era alvo da operação "Luxus” em maio último. Página 04

SAÍDA HONROSA

Sem opções governo assumirá
a gestão do Hospital Regional 

Conforme presidente do CISOMAT, prefeito de Quatro Marcos, Ronaldo Floreano, a decisão de sair fora, teve como principal motivo, o  lado financeiro

Estado vai assumir o HRC, confirma secretário Soares   

Foto: Assessoria

MULA CHEIA

Preso recheado de cocaína 
disse que estudava medicina

Página 04
Marcelo da Silva estava abarrotado de cocaína por dentro e por fora   

Foto: Gefron

APOIO À CLASSE

Em Cáceres frente parlamentar 
intercede em apoio aos agentes 

Deputado Dr. Leonardo defende os direitos dos servidores   

Foto: Jozi Morago

 Hoje, 29 e amanhã, 30, acontece em Cáceres a IV Conferência 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, conjuntamente com a II 
Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial. Nesta sexta-
feira, 29, acontece a abertura no espaço Casa Mia, na rua São Pedro, 431, às 
18h00 e amanhã, sábado, 30, a conferência realiza-se-á no Instituto Santa 
Maria. Página 03

PANÓPTICO

No pega-pega, policia captura 
bandido de facção procurado

Criminoso Robson Passos, o Robsinho, integrante de facção  

Foto: PJC-MT

PROMOVENDO IGUALDADE

Conferencia Racial acontece
hoje e amanhã em Caçares 

Evento é realizado na capital e interior de Mato Grosso   

Foto: Arquivo
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