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A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia dinâmico e voltado 
para seus projetos de médio prazo, 
especialmente os que envolvem 
pessoas e empresas estrangeiras. Uma 
vagem pode ser marcada ou realizada 
ou um projeto aprovado. Dia de fé e 
otimismo renovados.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
deixando você emocionalmente 
equilibrado, depois de dias de excessos. 
Uma sociedade ou parceria financeira 
pode começar a ser negociada. Uma 
grande soma de dinheiro pode estar 
envolvida. Você estará mais fechado e 
voltado para estratégias de negócios.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento 
equilibrado em seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento 
pode envolver o início de uma 
negociação importante envolvendo 
uma sociedade ou parceria comercial. 
Dia ótimo para sair e divertir-se.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento 
agradável, especialmente no trabalho. 
É possível que um projeto seja 
a p r o v a d o ,  o u ,  s e  e s t i v e r  
desempregado, dê um passo à frente 
em um processo de seleção para um 

novo emprego. O dia envolve movimento e equilíbrio.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em seu 
signo indicando um dia de movimento 
intenso, mas equilibrado para o seu 
coração. O momento pode envolver um 
novo romance que o Universo começa a 
desenhar. Dia de ótimo relacionamento 
com os filhos e todos os que ama. 

Aproveite as boas energias.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento intenso, 
mas equilibrado em sua vida doméstica e 
nos relacionamentos em família, que se 
torna mais presente. Sua casa pode 
tornar-se ponto de encontro de amigos e 
familiares queridos. Aproveite as boas 

vibrações.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de interiorização e 
necessidade de distanciar-se da vida 
social e amigos. O dia é ótimo para 
equilibrar emoções, através da 
meditação e prática do yoga ou 
qualquer atividade que uma mente e 

corpo. Respeite seu momento.

A Lua entra em seu signo e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento 
intenso e equilibrado. Você estará mais 
dinâmico e receptivo, mais voltado 
para as pessoas que ama. Um projeto 
de médio prazo, que vem sendo 
negociado há algumas semanas, pode 

começar ganhar movimento.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento 
equilibrado e processos mentais 
produtivos. O dia pode envolver uma 
reunião importante de negócios ou um 
acordo que trará algumas mudanças em 
sua vida. Um novo contrato pode 

começar a ser negociado ou mesmo firmado.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento 
equilibrado em sua vida social e 
aproximação dos amigos. O dia segue 
mais tranquilo. Um compromisso 
social pode trazer boas surpresas. Um 
contato importante pode resultar em 
um novo contrato de trabalho.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento intenso 
e equilibrado para suas finanças. Um 
projeto, envolvendo uma grande soma 
de dinheiro, pode ser firmado ou 
assinado. De uma maneira ou de outra, o 
dinheiro chega com mais facilidade. 
Fique atento a oportunidades.

A Lua entra em Sagitário e recebe um 
ótimo aspecto de Marte e Sol em Leão 
indicando um dia de movimento 
intenso, mas equilibrado em sua vida 
profissional e carreira. Um novo 
projeto ou uma promoção, pode ser 
aprovado. Você estará totalmente 
voltado para o trabalho e para a 

execução de atividades ligadas a ele.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A alegria foi a  marca registrada 
do aniversário de Benedita 
Fátima da Silva, que recebeu as 
amigas na festa "Boteco da 
Fata". Que Deus lhe conceda 
muito amor, saúde e conquistas.

Enviamos votos de felicidades ao casal Othon 
Carvalho e Denise SantAnna, que celebraram 19 anos 
de união. Rogamos ao Criador que a chama desse 
amor nunca se apague e que essa data possa ser 
comemorada por muitos anos.

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

Trocou de idade a querida Joane Santos Cunha que recebeu os 
calorosos abraços dos familiares e amigos. Milhões de felicidades e 
muitos anos de vida.

Paz, saúde, realizações e prosperidades é o que 
desejamos a gatinha Emily Damasceno, que 
completou na segunda-feira 12 primaveras. O 
parabéns especial de hoje é endereçado a 
você!!!

*************************
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lugar.
A mexida deixou o Leão 

mais ofensivo, porém também 
mais exposto. Houve briga 
intensa no meio de campo e a 
partida permaneceu aberta. Mas o 
lance capital da partida aconteceu 
aos 40. Marquinho deu chutão no 
meio de campo, Léo Rosa errou o 
corte e Bruno Sávio entrou livre 
de marcação na área do Remo, 
mas chutou para  a  fora ,  

desperdiçando a melhor chance 
do Cuiabá na partida.Nos 
acréscimos, Sávio perdeu grande 
chance novamente, que terminou 
com boa defesa do arqueiro 
remista. Na próxima rodada os 
azulinos enfrentam o Confiança. 
A partida será domingo, no 
Mangueirão. 

O Cuiabá receberá em 
casa o Sampaio Corrêa no mesmo 
dia. F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol 

(FMF) confirmou na 
última segunda-feira, os quatros 
t i m e s  s e m i f i n a l i s t a s  d o  
Campeonato Mato-grossense 
S u b - 1 9 .  D o m  B o s c o ,  
Luverdense, Sinop e União irão 
disputar duas vagas para as finais 

e a classificação para a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior em 2018.

Conforme estipulado 
pelos clubes na assembléia 
técnica antes do início da 
competição, o quarto time 
classificado para as semifinais – 
um dos três perdedores das 
quartas - seria definido pelo 

melhor índice técnico de todo o 
campeonato. Com 55% dos 
pontos conquistados, o União 
avançou para a disputa de uma 
vaga na final. Ação e Mixto 
alcançaram a marca de 50% dos 
pontos disputados e foram 
eliminados.

Com a classificação da 
equipe de Rondonópolis, as 
semifinais ficaram definidas da 
seguinte maneira: Luverdense x 
Sinop e Dom Bosco x União. O 
confronto no Norte do estado 
começa no próximo sábado, 5 de 
agosto, às 18h, no estádio Gigante 
do Norte. A partida de volta está 
agendada para o estádio Passo das 
Emas, no sábado, 12 de agosto, às 
17h00.

Já a semifinal entre Dom 
Bosco e União começa a ser 
definida também no próximo 
sábado, às 17h, no estádio 
Luthero Lopes. O confronto 
decisivo acontece na capital no 
sábado, 12 de agosto, às 10h00, 
ainda em local à definir.

epois daquela final de DCopa Verde em 2015 os 
encontros entre Cuiabá e 

Remo ganharam altas doses de 
rivalidade e emoção. A partida da 
noite da última segunda-feira, na 
Arena Pantanal, foi mais um 
exemplo disso. Em um duelo de 
alta intensidade, dessa vez quem 
se deu melhor foi o Dourado, que, 
apesar do empate em 0 a 0, 
ganhou duas posições com o 
término da 12ª rodada da Série C 
do Brasileiro, mas o Remo 
embora caindo não deixa o G4.

O resultado faz o clube do 
Mato Grosso chegar ao seu nono 
empate na competição. Com 15 
pontos, o Cuiabá assume o 5º 
lugar na tabela e o Remo 
permanece no G4, em quarto, 
com 17 pontos.  Equipe fizeram 
jogo aberto, e goleiro Vinícius foi 
destaque do Remo.

A partida começou com 
os donos da casa partindo para o 
ataque. Foram quatro lances de 
perigo do Dourado nos primeiros 
dez minutos. Aos 16, Alê foi 
lançado sozinho na área do Remo 
e desperdiçou chance cara a cara 
com o goleiro Vinícius. O camisa 
1 azulino, aliás trabalhou demais 
na primeira etapa, mas sempre 
com segurança. O clube paraense, 
a p e s a r  d e  b o m b a r d e a d o ,  
conseguiu se lançar ao ataque em 
algumas ocasiões. Criou menos 
oportunidades, porém levou real 
perigo à meta de Henal.

A  p r i n c i p a l  d e l a s  
aconteceu aos 40, num chute forte 
de Pimentinha dentro da área, 
defendido pelo goleiro do 
Cuiabá. A metade final do 
primeiro tempo ainda teve 
bastante intensidade, porém foi 
mais favorável ao Remo. O ritmo 

n ã o  d i m i n u i u  n e m  n o s  
acréscimos, mas o placar 
permaneceu inalterado.

Após o descanso do 
intervalo, Cuiabá e Remo 
voltaram a campo decididos a 
marcar. O ritmo continuou 
acelerado. O Dourado quase 
balançou as redes aos 5, mas o 
cabeceio de Heverton passou 
tirando tinta do travessão. O time 
do Mato Grosso continuou 
investindo nas bolas aéreas e, aos 
14, Vinícius teve que fazer boa 
intervenção novamente, agora 
após cabeceio de Elias.

O Remo teve chances com 
Pimentinha, aos 9, Henal 
defendeu o chute cruzado e 
Eduardo Ramos, aos 20, que 
mandou para fora. Logo em 
seguida os azulinos perderam o 
volante França, com uma lesão no 
ombro, e Flamel entrou em seu 

MARÉ BRAVA

Cuia encara o Remo e
coleciona novo empate

Equipes fizeram jogo aberto e com o resultado, o clube do Mato Grosso chegar ao 
seu nono empate na competição, assumindo o 5º lugar com 15 pontos na tabela

G.E. c/ Redação

Jogador do Remo comemora empate contra o Dourado  

Foto: Pedro Lima

VAGAS EM DISPUTAS

Definidos datas dos confrontos 
semifinais da série MT/Sub-19

O.E. c/ Redação

Jogos passam a fase decisiva na competição   

Foto: David Murba
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a m i n h o n e i r o s  Cbloquearam três trechos 
da BR-163 e BR-070 em 

Mato Grosso desde a manhã de 
ontem, (1º). De acordo como a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) ,  o  movimento  fo i  
convocado pela categoria  
nacional e mobilizado em 
protesto contra o aumento do 

P I S / C o f i n s  s o b r e  o s  
c o m b u s t í v e i s ,  d e c r e t a d o  
recentemente pelo governo 
federal. 

O s  c a m i n h o n e i r o s  
colocaram pneus, faixas e 
pedaços de madeira sobre as 
rodovias. No último dia 20, o 
governo anunciou um decreto 
aumentando a alíquota do PIS e 

Cofins sobre os combustíveis. A 
tributação sobre a gasolina subiu 
R$ 0,41 por litro; a do diesel, R$ 
0,21; e a do etanol, R$ 0,20 por 
litro.

Segundo a PRF, os 
bloqueios e protestos ocorrem 
nos seguintes trechos: no km 747 
da BR-163 em Sorriso; no km 689 
da BR-163 em Lucas do Rio 
Verde e por último no km 5 da 
BR-070 Barra do Garças.

Nesses locais, conforme a 
P R F,  o s  c a m i n h o n e i r o s  
permitiam a passagem de cargas 
vivas, de medicamentos ou 
v e í c u l o s  o f i c i a i s .  A  
concessionária Rota do Oeste 
informou que no trecho da BR-
163, em Sorriso, são 100 
manifestantes que liberavam o 
trecho a cada duas horas. Nessa 
rodovia os caminhoneiros 
bloquearam apenas uma faixa da 
rodovia, desde as 7h57 [horário 
de Mato Grosso]

Em Barra do Garças, 20 
manifestantes faziam ontem, o 
bloqueio no perímetro urbano da 
BR-070. Nesse local somente 
caminhões eram proibidos de 

passar. Policiais rodoviários 
acompanharam o protesto. 

Assim como nos outros 
movimentos, os caminhoneiros 

protestam contra o aumento de 
impostos sobre combustíveis, 
além da falta de verbas para a 
Polícia Rodoviária Federal.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
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BLOQUEIOS DE RODOVIAS

Caminhoneiros protestam
contra reajuste de impostos

Segundo a PRF, os bloqueios e protestos contra o governo ocorrem nos trechos: no km 747 da BR-163; no km 689 da BR-163 e por último no km 5 da BR-070

Redação c/ G1/MT

Caminhoneiros bloquearam apenas uma faixa da rodovia   

Foto: Radio Pioneira
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até a cidade de Cáceres. Para a 
PRF, o veículo seria levado para a 
Bolívia.

O jovem, que já havia sido 
detido com um carro roubado na 
mesma rodovia no mês de maio, 

recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado a Delegacia de 
Polícia Civil de Poconé, onde foi 
a u t u a d o  p e l o  c r i m e  d e  
receptação.

g e n t e s  d a  P o l í c i a  ARodov iá r i a  Fede ra l  
prenderam na madrugada 

da última segunda-feira (31) o 

jovem Igor Junior Malaquias de 
Oliveira, 23, no quilômetro 635 
da Rodovia BR-070, próximo a 
P o c o n é .  O  r a p a z  e s t a v a  

conduzindo uma caminhonete 
roubada do irmão do vereador 
Toninho de Souza (PSD) no fim 
de semana.

O veículo Toyota Hilux 
prata de propriedade do irmão do 
parlamentar foi roubada por 
bandidos armados no bairro 
Jardim Paulista, na tarde do 
último sábado (29). O assalto foi 
comunicado a Polícia Civil no 
mesmo dia.

A caminhonete já com 
uma placa clonada foi abordada 
próximo ao posto da PRF em 
Poconé por volta das 4h00, da 
s e g u n d a - f e i r a .  P o r é m ,  o  
motorista não obedeceu a ordem 
de parada e tentou fugir. Os 
policiais rodoviários deram início 
a perseguição e conseguiram 
interceptar o veículo.

Após o veículo ser 
identificado como de propriedade 
do irmão do vereador, o condutor 
relatou saber que a caminhonete 
era roubada e que receberia uma 
quantia em dinheiro para levá-la 

 câncer de pele é o tipo de Otumor mais freqüente no 
país, respondendo por 

30% de todos os casos, segundo o 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). Essa doença sempre foi 
associada ao excesso de sol e já 
c o m e ç a  a  f i g u r a r  c o m o  
importante causa de afastamento 
de trabalho. 
 O projeto do deputado Dr. 
Leonardo (PSD) que institui a 
Política Estadual de Prevenção e 
Combate às Doenças Associadas 
à Exposição Solar no Trabalho, se 
tornou Lei, publicado no Diário 
Oficial do Estado, no último dia 
29 de junho.

A Política constitui no 
fornecimento aos profissionais 
expostos ao sol, em virtude de 
suas atividades laborais, filtro 
solar, roupas ou outros meios que 
protejam da radiação solar, bem 
como, a implantação de medidas 
que reduzam a exposição dos 
trabalhadores ao sol nos períodos 
do dia com maior incidência de 
radiação. 

A Lei também prevê a 
implantação de medidas que 
permitam o diagnóstico de 
doenças associadas à exposição 
solar, priorizando os mais idosos 
que trabalharam durante muito 
tempo expostos ao sol.

De acordo com a Lei, 
deverão ser feitos parcerias com 
empresas e entidades para 
pesquisa e fornecimento de meios 

protetivos aos trabalhadores e 
p r o m o ç ã o  d e  t r a t a m e n t o  
adequado aos atingidos pelas 
doenças associadas à exposição 
solar.

Autor da Lei, o deputado 
Dr. Leonardo explicou que de 
acordo com os  t rabalhos  
r e a l i z a d o s  p e l a  F r e n t e  
Parlamentar em Defesa dos 
Agentes Comunitários de Saúde e 
A g e n t e s  d e  C o m b a t e  a s  
Endemias,  ao qual  ele  é  
coordenador  ge ra l  fo ram 
diagnosticados que muitos desses 
profissionais já sofreram ou 
sofrem com problemas de pele, 

pelo excesso de exposição ao sol, 
por conta do ofício da profissão.

“Fico contente em ver 
mais um projeto se tornando lei e 
saber que irá beneficiar várias 
categorias, em especial aos 
nossos agentes com quem eu 
tenho tanto carinho. 

O custo para evitar uma 
doença de pele chega a ser 
irrisório, a se considerar os 
enormes custos para tratamento 
dos doentes e principalmente a 
possibil idade de evitar  o 
sofrimento dessas pessoas”, 
explicou.

 redução no valor do Arepasse de recursos para o 
hospital Vale do Guaporé, 

em Pontes e Lacerda, pode 
resultar no fechamento da 
unidade. A decisão foi anunciada 
pela direção do hospital. Para 
reverter esse cenário, o deputado 
Wancley Carvalho (PV) se reuniu 
na última segunda-feira (31), com 
o secretário-chefe da Casa Civil, 
José Adolpho.

Em junho, por meio da 
Portaria 095/2017, o Governo do 
Estado decidiu reduzir de R$ 792 
mil para R$ 320 mil o valor do 
repasse mensal. “Acabei de me 
reunir com o secretário da Casa 
Civil, e também falei por telefone 
com o governador, que está em 
viagem. 

Defendi e cobrei que a 
situação seja revertida, já que o 

hospital Vale do Guaporé salva 
vidas; cura doentes. Precisamos 
impedir seu fechamento”,  
afirmou o deputado.

Na semana passada, o 
parlamentar, juntamente com a 
diretoria do hospital,  reuniu 
diversos documentos,  que 
demonstram a produtividade e 
comprovam a importância do 
serviço prestado pela unidade de 
saúde na região.

“Temos unidos forças 
para manter o trabalho do 
hospital: o prefeito Alcino 
Barcelos (PRB), vereador 
Anderson Barbosa (PP) e demais 
vereadores ,a direção do Hospital 
Vale do Guaporé e o Escritório 
Regional de Saúde têm também 
se empenhado nessa luta. Creio 
que teremos uma positiva”, 
finalizou Wancley.

PLACA CLONADA

PRF detém ladrão que levou
Hillux do irmão de vereador

Suspeito confessou que a caminhonete era roubada em Cuiabá e que seria pago para levá-la até Cáceres, já para a PRF, o veículo seria levado para a Bolívia

Redação c/ Poconet

Mais uma Hillux roubada,no detalhe o ladrão Igor  

Foto: PRF-MT

CÂNCER DE PELE

Sancionada lei que beneficia 
profissionais expostos ao sol
Assessoria

Deputado Dr. Leonardo, autor do projeto tornado lei   

Foto: Assessoria

SAÚDE NA UTI 

Hospital de Pontes e Lacerda
ameaçado de fechar as portas
Assessoria

Deputado Wancley Carvalho preocupado com a situação  

Foto: Assessoria
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placa NUE-4895 nada constou por 
se tratar de dublê, porém pela 
checagem do chassi, constou como 
veiculo roubado em Cuiabá, HB20 
branco 1.6 de placa OBK-8192.

Diante dos fatos, o veículo 
e o condutor foram conduzidos até 
a Delegacia de Policia Civil de 
P o r t o  E s p e r i d i ã o  p a r a  a s 
providências cabíveis. No dia 
anterior, policiais do 6° Batalhão 
de Cáceres haviam grampeado três 
h o m e n s  e  r e c u p e r a d o  u m a 
motocicleta roubada que seria 
vendida na Bolívia. As prisões 
aconteceram no bairro Vila Nova, 
em Cáceres. O primeiro a ser preso, 
horas depois do roubo, já estava a 
pé, caminhando pela rua do bairro. 
Ele levou os policiais ao local onde 
o segundo ladrão negociava a 
v e n d a  d a  m o t o c i c l e t a  c o m 
receptador. Flagrado durante as 
negociações, ambos confessaram 
participação no roubo. Na casa em 
que ocorria a transação comercial, 
na Rua das Margaridas, a guarnição 
apreendeu a motocicleta e uma 
arma de fogo artesanal de madeira, 
a mesma usada no roubo.

Um dos presos já possui 
passagem pela polícia pelo mesmo 
c r i m e ,  q u a l  s e j a ,  r o u b a r 
motocicleta para vendê-la na 
Bolívia.

a manhã da última segunda Nf e i r a ,  3 1 ,  p o l i c i a i s 
mi l i ta res  do  Gefron , 

recuperaram um veiculo HB 20 
branco de placa NUE-4895, 
produto de roubo na cidade de 
Cuiabá, conduzido pelo cidadão 
D.D.T de 24 anos, a abordagem 
ocorreu em uma região de estrada 
vicinal conhecida como Serrinha, 
município de Porto Esperidião.

A equipe volante do Gefron 
realizava bloqueio policial na 

estrada vicinal que dá acesso ao 
pa ís  v iz inho  Bol ív ia ,  loca l 
conhecido como Serrinha, quando 
foi abordado o condutor de um 
veiculo HB 20 branco de placa 
NUE-4895, o condutor do veículo 
sendo D.D.T, 24, relatou a equipe 
que receberia a quantia de R $ 
3.000,00 para levar o veiculo até 
uma estrada do país vizinho Bolívia 
e teria recebido o veiculo na cidade 
de São José dos Quatro Marcos. 

Após a checagem pela 

 Secre tar ia  de  Estado de ASegurança Pública (Sesp) 
registrou, de janeiro a junho de 

2017,  um aumento de 21% nas 
apreensões em Mato Grosso, se 
comparado ao mesmo período do ano 
passado. 
De janeiro a junho, foram apreendidas 
6,7 toneladas, enquanto no mesmo 
período de 2016 foram 5,5 toneladas. Os 
dados são da Coordenadoria de 
Estatística e Análise Criminal da Sesp.

Numa das inúmeras apreensões 
realizadas pela Polícia Militar (PM-
MT), Polícia Judiciária Civil (PJC) e 
Gefron no primeiro semestre,  o 
compartimento falso instalado em um 
veículo não evitou que os policiais do 
Gefron apreendessem 42 quilos de 
substância análoga à cocaína.  

A droga era transportada por 
duas pessoas que viajavam pela MT-
265, em Porto Esperidião, na região de 
Cáceres e o entorpecente foi localizado 
após minuciosa revista no automóvel, 
que identificou o local do esconderijo da 
droga, conhecido entre os traficantes 
como mocó. 

Uma pessoa foi presa e a outra 

fugiu. A apreensão ocorreu no dia 15 de 
maio.

No que tange a maconha, esta 
foi a droga mais apreendida neste 
período, quando foram apreendidos 
3.235,28 mil quilos da erva do diabo, 
enquanto em 2016, foram 1.601,08 mil 
quilos. A quantia representa um 
aumento de 102%, comparando os dois 
períodos. 

A l é m  d a  m a c o n h a ,  a s 
instituições de Segurança Pública 
apreenderam ainda 1,8 tonelada de 
cocaína e 1,6 tonelada de pasta base, 
também no primeiro semestre. 

O secretário de Estado de 
Segurança Pública, Rogers Jarbas, 
atribuiu o aumento de apreensões aos 
investimentos realizados pelo Governo 
do Estado, que possibilitaram mudanças 
profundas no sistema de segurança e, em 
especial, na metodologia de trabalho das 
forças. 

“A integração tem produzido 
resultados históricos na apreensão de 
armas e drogas ilegais, diminuindo a 
c r i m i n a l i d a d e  v i o l e n t a  e , 
c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  r o u b o s  e 
homicídios”, disse.

 Defensora Pública Jacqueline AGevizier Nunes Rodrigues, que 
atua nas varas de Infância e 

Juventude e Execução Penal da comarca 
de Pontes e Lacerda, realizou uma 
inspeção na Casa Lar, que acolhe 
adolescentes em situação de risco na 
cidade, verificando as condições 
inapropriadas de abrigo para os menores 
de idade.

De acordo com a Defensora a 
Casa Lar, que é mantida pela prefeitura, 
acolhe hoje oito adolescentes. "Na 
inspeção pude constatar que o imóvel 
es tava  em péss imas  condições , 
começando pela sua estrutura, cheia de 
infiltrações, e falta de mobílias básicas 
como sofá, bancos, camas, lençóis e 
roupas. Até mesmo a higiene da casa 
estava comprometida, uma vez que a 
quant idade de  funcionár ios  era 
insuficiente", declarou.

Após a vistoria, Jacqueline 
participou de uma reunião com os 
Poderes locais. Representantes da 

prefeitura, Conselho Tutelar e Conselho 
Municipal dos Direitos das Crianças e 
Ado lescen tes  d i scu t i r am qua i s 
melhorias poderiam ser implementadas 
no local, além da assinatura de um 
Termo de Ajustamento de Conduta entre 
a Defensoria e o Executivo municipal.

"Na reunião a Prefeitura 
Municipal se mostrou disposta a 
regularizar a situação, de modo que foi 
concedido o prazo de 30 dias para que 
tomassem as medidas necessárias para 
sanar os problemas encontrados, sob 
pena de ajuizamento de ação civil 
pública", continuou a Defensora.

"É missão constitucional da 
Defensoria Pública zelar pelos direitos 
dos adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. Assim, o primeiro 
p a s s o  f o i  p r i m a r  p e l a  s o l u ç ã o 
ex t r a jud ic i a l  com a  P re fe i tu ra 
Municipal, para dar efetividade aos 
direitos dos jovens que estão em 
situação de risco e precisam de uma 
atenção especial do Estado", finalizou.

TROCA POR COCA

Policia acaba com a farra de
gaturamos de carros e moto

O veículo HB20 branco 1.6 de placa OBK-8192, pela checagem do chassi, constou 
como roubado em Cuiabá e a motoca estava sendo negociada com outro pilantra

PM c/ Redação

Veículos HB-20 e moto seriam escambados em pó  

Foto: PM-MT

PONTES E LACERDA

Prefeitura noticada para
arrumar Casa da Criança

Assessoria

Jacqueline participou de uma reunião com Poderes locais  

Foto: Paulo Radamés

BALANÇO POLICIAL

Apreensões de drogas crescem
21% neste 1º semestre em MT

Gefron c/ Redação

atendimentos pelo SUS, desde o dia 19 
deste mês, inclusive ressonância 
magnética, exames eletivos, internação 
nas clínicas e gestação de alto risco, todos 
sem receber pacientes. O Hospital cobra 
do estado um valor atrasado de 12 milhões 
de reais. Isso se reflete, primeiramente, no 
HR, que também está lotado. Sem recursos 
do Estado, os procedimentos deixam de 
ser feitos por falta de material. Logo, os 
pacientes não desocupam as vagas e outros 
pacientes, da região oeste inteira, não 
podem ser regulados para lá.

Para piorar, a Santa Casa de 
Misericórdia de Pontes e Lacerda já 
anunciou que não fará mais atendimentos 
pelo SUS. “Daí, vêm todos parar aqui no 
PAM. Como o PAM não pode negar, 
atende pacientes que chegam de 
ambulância, carros particulares, até taxi, 
vindos de outras cidades. Justamente no 
momento  em que  o  PAM vem 
conquistando melhorias, como o alvará de 
funcionamento pleno da sua farmácia, a 
organização das escalas e plantões e a 
aquisição de equipamentos, vem essa 
demanda insuportável.

Entendemos que são todos seres 
humanos, mas, a prefeitura de Cáceres não 
pode arcar com essa demanda e despesa. 
Tudo aqui está improvisado, para manter 

pacientes internados, até um pseudo 
isolamento de paciente com doença 
infecto contagiosa. Estamos em uma 
verdadeira situação de guerra”, protestou 
Pastorello.

Com a ajuda de todos, o fluxo 
diminuiu por volta da meia-noite, quando 
pararam de chegar pacientes da região, e 
ainda conseguiram regular um paciente 
para o Hospital O Bom Samaritano. Mas, a 
expectativa é que tudo recomece pela 
manhã.

Para o vereador, um problema 
grave que ocorre na gestão dos municípios 
é investimento em saúde ambulancial. 
Ficou doente? Põe na ambulância e manda 
para Cáceres, que já presta atendimento à 
cidade de San Matias, da Bolívia, sem 
repasse adicional por isso,” concluiu.  
Para ele, esse pacto deve ser revisto. “Não 
queremos deixar de atender nenhum ser 
humano. Mas, o atendimento que fazemos 
de população que não é pactuada precisa 
ser recompensado ao município. E, 
principalmente, o governo do Estado 
precisa, urgentemente, honrar seus 
compromissos com os hospitais para 
regularizar o atendimento. 

Sem isso, quem padece é o povo 
cacerense e os servidores da saúde,” 
finalizou o parlamentar.
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amenizar o problema de superlotação.
Com 3 médicos atendendo 

plenamente os pacientes, não havia mais 
local para manter os doentes que não 
estavam sendo recebidos nos hospitais 
Regional e Hospital São Luiz. Para o 
vereador, a situação é inaceitável: “Parece 
uma situação de guerra. Temos pacientes 
que estão aqui há dias, esperando 
regulação para uma vaga que não aparece. 

Os pacientes, sendo que alguns 
nem da cidade são, estão há uma semana 
“internados” em uma unidade de pronto 
atendimento. Isso é inconcebível. O PAM 
tem estrutura para receber os pacientes e 
encaminhar aos hospitais. Não para ficar 
com pacientes aqui. Com o Hospital São 
Luiz sem receber pacientes, já há quinze 
dias, o PAM tem recebido pessoas de toda 
a região, não somos um hospital regional,” 
desabafou. Desde setembro de 2016 o 
Estado não faz o repasse completo de 
recursos ao Hospital São Luiz, repassando 
sempre menos do que o devido. Há 4 
meses não há repasse nenhum, motivo 
pelo qual o hospital suspendeu todos os 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

om a falta de repasse do Governo Cdo Estado aos hospitais da região 
oeste, o Pronto Socorro de Cáceres 

vira verdadeiro hospital e na noite da 

última segunda-feira, 31, o vereador 
Cézare Pastorello foi até o Pronto 
Atendimento de Cáceres, após a sessão 
ordinária da Câmara, para tentar ajudar a 

participaram da promoção e concorreram a 
três prêmios em dinheiro, que totalizaram 
quatro mil reais.

No terceiro prêmio, foram 
sorteados R$ 500 reais, e a felizarda foi a 
jovem Rafaela Aparecida da silva Ferreira, 
moradora do bairro santa Isabel. Já no 
segundo prêmio, os valores foram de R$ 
1.500 reais e o ganhador foi o cliente 
Francisco Gonçalves Maia (Neto), residente 
no bairro Vila Nova. Mas a grande sortuda da 
promoção, que levou pra casa R$ 2.000,00, 
foi a professora que mora no bairro COHAB 
Nova, Débora Rieffel.

O sorteio foi acompanhado por 
clientes, gerentes e colaboradores  do Grupo 
Juba, e pela representante da SC Johnson. 
Para a gerente do Atacado Pantanal, Edil 
Garcia, promoções como esta estimulam e 
aquecem as vendas. 

Ela comemorou porque os três 
sorteados são clientes do Atacado pantanal. 
“Tínhamos cupons de todas as lojas Juba e os 
três vencedores fizeram suas compras no 
Atacado Pantanal”, revela Edil.

A vencedora do primeiro prêmio, 
Débora Rieffel, parabenizou o Grupo Juba 
pela promoção e disse que este tipo de 
evento, além de agregar valores, é 
interessante, pois ajuda a fidelizar o cliente.

“Fico feliz por ser a vencedora do 
primeiro prêmio. Faço as compras do mês 
aqui, agora cada vez mais me fidelizo com o 
Atacado pantanal”, comemora Débora. A 
vencedora do terceiro prêmio, Rafaela, 
estava acompanhando o sorteio e vibrou 
muito quando anunciaram seu nome.

O Diretor Mirko Ribeiro, anunciou 
para setembro mais uma grande promoção. 
“Dia 30 de setembro estaremos sorteando um 
barco de alumínio de 5,5m, um Skypper 550 
da Pronáutica, e é fácil concorrer,  é só 
comprar uma caixa ou pacote da erva mate 
UHDE nas lojas do grupo Juba, pedir seu 
cupom e concorrer”, informa Mirko.(fonte: 
Esdras Crepaldi).

 Grupo Juba, realizou no último Osábado (29), o sorteio da Promoção 
“Fim de férias com dinheiro no 

bolso”, em uma parceira com a SC Johnson. 

Clientes do Juba Supermercados e do 
Atacado Pantanal, que adquiriram produtos 
específicos de quatro marcas , Glade, Pato, 
Mr. Músculo e Bravo , receberam cupons e 

a tarde de anteontem, policiais do NGefron realizavam uma ronda pelas 
ruas de Cáceres e nas proximidades 

de um posto de combustíveis, suspeitaram de 
uma pick-up Montana de cor preta, placas 
ACM 9796 de Nova Odessa, SP, que estava 
junto a uma figurinha carimbada dos homens 
da lei da cidade e que estava em uma moto 
Biz preta, placas QBC 8091.

A dupla ao avistar a barca do 
Gefron, empreendeu fuga sendo perseguida 
pelos policiais, mas logo depois dançou ao 
ser  det ida,  na Rua dos Tucanos,  
comprovando-se as suspeitas a respeito da 
pick-up, que segundo se apurou, havia sido 

roubada em Cuiabá,pelo ladrão (só iniciais 
fornecidas pela policia) WCTM, 30. 

Quando ao motoqueiro, tratava-se 
de CHS, 31, morador na Avenida Getulio 
Vargas em Cáceres, conhecido nos meios 
policiais,por trafegar com veículos na zona 
de fronteira Cáceres/Bolívia.

Os dois meliantes, a pick-up e a 
motocicleta foram conduzidas até a 
delegacia de policia de Cáceres, para as 
demais providencias, ou seja, localizar a 
vitima do roubo do veículo para devolução e 
enquadramento da dupla nos crimes 
pertinentes.

SEM REPASSES

Crise na saúde pública de
MT afeta PAM de Cáceres

H. São Luiz cobra do estado um valor atrasado de R$ 12 milhões e déficit reflete, 
primeiramente, no HR sempre lotado, desaguando no PAM, atingido pelo caos

Da Assessoria

PROMOÇÃO/PRÊMIOS

Superlotação é uma rotina nos hospitais de Matogrosso  

Foto: Ilustrativa

No Juba, o fim de férias é com dinheiro no bolso
Assessoria

Sorteio foi acompanhado por clientes, gerentes e colaboradores Juba  

Foto: Esdras Crepaldi

BATEDOR DE MOTO

Bandido de Cáceres foi preso
com ladrão de carro em Cuia
Da Redação

Camioneta Montana seria levada para venda na Bolívia   

Foto: Gefron-MT

PARTIU META
O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, afirmou na segunda-feira (31) 
que a meta fiscal de 2017, que é de 
déficit (despesas maiores que receitas) 
de até R$ 139 bilhões, está mantida, mas 
admitiu que o governo está "analisando" 
a possibilidade de uma eventual revisão. 
Essa é a primeira vez que o ministro da 
Fazenda reconheceu que o governo 
federal pode ser obrigado a revisar a 
meta fiscal.

NOVO AUMENTO?
Com menos recursos em caixa, equipe 
econômica já anunciou o bloqueio de 
cerca de R$ 45 bilhões do orçamento e, 
para elevar suas receitas, anunciou o 
a u m e n t o  d a  t r i b u t a ç ã o  s o b r e  
combustíveis. Essas medidas visam 
justamente o cumprimento da meta 
fiscal de 2017. Se o governo se 
convencer de que elas não são 
suficientes, pode anunciar uma revisão 
da meta, ou seja, pra não correr o risco de 
parar a maquina pública, criar novo 
aumento de impostos.

VLT EM COPA
O procurador-geral do Estado, Rogério 
Gallo, disse que não haver resistência do 
governo em refazer proposta de acordo 
do VLT com base em exigências dos 
Ministérios Públicos Estadual e Federal. 
Gallo afirmou que pode acatar a 
sugestão de reduzir o prazo de execução 
das obras de 24 para 19 meses e também 
de reavaliar o valor da obra, dependendo 
do plano de serviços que será 
apresentando pelo Consórcio VLT. Pelo 
jeito, esta novela vai passar a Copa da 
Rússia.

AMOR E GUERRA
A Juiza Selma Rosane Arruda, da Sétima 
Vara Criminal, negou a revogação de 
prisão preventiva em face do ex-
secretário de Administração do Tribunal 
de Contas de Mato Grosso, Marcos José 
da Silva, preso em conseqüência da 
Operação Convescote. No mesmo 
processo, Selma negou pedido da esposa 
de Marcos, Jocilene Rodrigues de 
Assunção, que buscava autorização para 
visitar seu conpanheiro no Centro de 
Custódia de Cuiabá. Corretíssima a 
decisão da magistrada, afinal, deve 
prevalecer, o Faça Amor,não faça a 
guerra. Quer guerra?

FOGO DO CAPETA
Mato Grosso foi o estado que mais teve 
focos de queimada em julho, segundo 
levantamento do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, até 
o dia 29 de julho os satélites do órgão 
registraram 7,8 mil focos nos municípios 
do estado. Apenas em julho, de acordo 
com o levantamento, Mato Grosso teve 
cerca de 2,7 mil focos de queimada. O 
número é 30% maior que o último mês. 
Em comparação com o mesmo período 
do ano passado, entretanto, os números 
de foco diminuíram 19%.

A missão agora, mais do que nunca, é ser político 
– ainda que também precisemos refletir numa próxima 
etapa sobre qual política queremos para nós. A 
preocupação em ser ou não ser político consiste na 
necessidade de, antes de tudo, diante de tantas 
consciências e inteligências afastadas da coisa pública, 
seja por discursos distorcidos, propagados como verdades; 
seja pela confusão que se cria às vezes até 
propositadamente, entre política e o que fazem dela, trazer, 
novamente, à tona, se é que algum dia já esteve fazendo 
morada entre nós, o espírito participativo, ativo, dialógico, 
colaborativo e pensante do povo brasileiro, para a 
definição de nossas prioridades, de um projeto que 
enfrente nossas contradições, nossas incompreensões e 
absurdos. Pois, mesmo que tentem negar, é pela política 
que aproximações são conquistadas, que a diversidade se 
interage, que a miséria se dissipa, que estratégias 
comunitárias são desenhadas e que a democracia, enquanto 
regime de governo desejado se consolida. Ser político, 
portanto, é um estado de espírito!

Um estado de espírito para o qual carecemos nos 
despertar. Mas como nos prepararmos para esse desafio: 
ser político? A fim de que não fiquemos apenas no campo 
das conjecturas e elucubrações, é preciso também nos 
afligirmos com esse questionamento, de modo a 
começarmos a ladrilhar os caminhos que tanto almejamos 
percorrer. Assim, listo abaixo algumas provocações, que 
talvez nos auxiliem a levantar a poeira que paira sobre a 
temática:
1. Ser político não é uma dádiva recebida no nascimento, 
não se nasce político, mas se torna político, e digo mais, se 
torna político não por filiação partidária, não por 
convenções, coligações ou oportunismos, não por 
ascendência, mas pela simples (mas importante) idéia de 
que todos nós estamos no mesmo barco, governados ou 
desgovernados, no rumo ou à deriva, não interessa, mas 
estamos num lugar comum, de que dependemos um do 
outro, de que juntos compomos uma sociedade, e de que 
essa sociedade para ser, digamos, sadia, precisa olhar para 
si com criticidade, denunciando inclusive suas próprias 
hipocrisias.
2. Não se torna político lendo somente matérias 
jornalísticas aqui e ali ou assistindo por horas aos canais 
que se auto-intitulam especializados. Mais do que se 
manter bem informado com os jornais, revistas e sites de 
notícias, ser político é lançar curiosidades e perplexidades 
ao entorno, de modo a construir leituras e visões de mundo 
autônomas, desgarradas de compromissos outros que não 
aqueles referentes ao bem comum, conectadas, dessa 
forma, com as causas e as conseqüências da cotidianidade, 
que, na maioria das vezes, não são tão agradáveis como 
pintam por aí – o ser político não é o ser de gabinete, é um 
ser da rua.
3. Não se torna político sem diálogo, sem debate, sem 
vozes, sem a interação entre grupos, e, principalmente, 
sem empatia social. A política não é arte a ser 
experimentada por poucos, saindo do nada e indo para 
lugar nenhum, ou melhor, a política não é arte a serviço do 
bolso de meia dúzia de gatos pingados que se lambuzam e 
refestelam em adjetivos, luxos e sofismas, no mesmo 
momento em que o restante da população – que é a maioria 
(em quantidade) – paga a conta; a política não é a arte do 
engodo, da tramoia, do jeitinho, do pecado permitido, da 
imoralidade consentida, não! Que não se romantize o que 
aqui afirmarei, mas se assim quiserem, fiquem à vontade, 
fazer o quê? Mas, enfim, é a política que dá sentido e razão 
à nossa existência social, às nossas relações, visto que é a 
dita cuja que nos ajuda a entender que se não nos 
socializarmos, não seremos nada, nossas forças e 
capacidades transformativas não engrenarão, não 
desempacarão do posto em que se encontram, ficarão 
onde, infelizmente, sempre ficaram, e não estou sendo 
fatalista, ou sensacionalista, quando me manifesto desse 
modo, no ostracismo, no esquecimento;
4. Não se torna político misturando o espaço público, sua 
dinâmica, sua lógica e sua estrutura, com o espaço privado. 
Não estamos lidando com bois ou vacas, produtos ou 
mercadorias, mas com seres humanos – sim, em pleno 
século 21, clichê não? Precisamos lembrar a nós mesmos 
de que somos seres humanos, tentando, numa operação 
óbvia, humanizar o que já é humano. Ser político, nesse 
trilhar, não é exportar ou impor, a
quem quer que seja, preconceitos, juízos de valores, 
particulares ou religiosos, opiniões racistas, machistas, 
transfóbicas ou homofóbicas, tampouco acreditar que o 
Estado, com fundamento em tratativas não muito 
exemplares, é parte constituinte do patrimônio daquele que 
ocupa um cargo eletivo de representação;
5. Não se torna político incitando o ódio.
6. Não se torna político por determinação legal ou por 
disciplinas obrigatórias presentes em determinadas 
matrizes curriculares, não que essas medidas não tenham 
seu valor, ou que sejam dispensáveis, jamais! No entanto, 
ocorre que, mais do que legislar, é relevante considerar o 
preenchimento do conteúdo do que se está a positivar, 
trocando em miúdos, é, basicamente, a diferença que se 
aprende nos cursos de Direito entre a eficácia e a 
efetividade das leis, a primeira, como a aptidão para a 
produção de efeitos e, a segunda, como a concretização 
desses efeitos, ser político, nesse sentido, não é um título, 
ou um rótulo designativo, não é uma aptidão isolada, um 
anúncio de boca, é um conteúdo em permanente e 
progressiva formação, sendo que cada passo dado é um 
quantum de concretização conquistado.

Ser político para quê?
Para transformarmos, para resgatarmos terras 

devastadas e espoliadas, para nos emanciparmos das 
dependências que nos aprisionam e nos apequenam, para 
nos determinarmos, para voarmos. Não neguemos a 
política! ***___José Ricardo Menacho: Professor do 
Curso de Direito da Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Cáceres), autor do livro “O Plural do Diverso”.
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Vez por outra inserimos neste 
espaço alguns comentários acerca do 
polemico ministro tchapa e cruz de 
Diamantino, o togado de Mato Grosso na 
mais alta corte de justiça patropi e 
inexplicavelmente, meio vitalício na 
presidência do TSE, Gilmar Mendes, do 
qual, não temos muita simpatia, mas 
respeitamos algumas de suas posturas.

Este fato, não nos obsta de tecer 
loas à estas decisões, que com certeza 
desagradam alguns figurões, inclusive os 
adeptos da lawfare, como esta última do 
Doutor Gilmar, citando com argumentos 
inquestionáveis, o diferencial jurídico do 
Mensalão em confronto com a Lava-Jato. 
Independente de agradar a elite do MPE e 
do todo poderoso Juiz Moro, o presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral e ministro 
do Supremo Tribunal Federal fez uma 
análise criteriosa acerca do momento 
pelo qual o país passa em relação a 
decisões jurídicas de grande repercussão. 

O leitor deve se lembrar que em 
junho deste ano, ele criticou adversários e 
a Operação Lava Jato durante seu voto no 
plenário do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento que vai decidir a soberania do 
relator na hora de homologar delações 
premiadas. 

Na ocasião, Mendes afirmou que 
o inquérito contra dois ministros do STJ, 
investigados por suposta obstrução da 
Lava Jato, não terá nenhum resultado, 
pois o único objetivo é tentar intimidar a 
atuação do STJ. 

No inquérito, relatado pelo 
ministro Edson Fachin, responsável pela 
Lava Jato no STF, o Ministério Público 
Federal investiga se a indicação do 
ministro Marcelo Navarro a uma vaga no 
STJ em agosto de 2015, teria sido feita em 
troca de que o magistrado atuasse para 
garantir a soltura de executivos presos na 
operação. 

Conforme Gilmar, a Lava-Jato 
como qualquer outra operação da Polícia 

Federal, tem que ser balizada pelos 
parâmetros do estado de direito, mas 
transformou-se em fenômeno midiático, 
e usa uma expressão mais forte, “ela 
precisava usar pessoas como reféns para 
mostrar: olha, agora nós estamos 
punindo, estamos realmente quebrando 
paradigmas e tudo mais. Isso tem um 
apoio midiático muito grande e as 
pessoas que com isso o problema está 
resolvido, mas não está,” pontuou 
Mendes, no que concordamos. O ministro 
lembrou o caso do Mensalão, também 
com repercussão nacional, para criticar as 
p r i s õ e s  q u e  v ê m  o c o r r e n d o  
precipitadamente. 

No caso do Mensalão, ele disse 
ser aquele um julgamento emblemático, 
mas sem a necessidade de prender 
ninguém antecipadamente, a medida 
extrema só houve depois da decisão do 
Supremo, do trânsito em julgado, 
criticando, de forma contundente, as 
prisões como forma de pressão para que 
h a j a  d e l a ç ã o .  F i n a l i z a n d o ,  e  
concordamos novamente em gênero, 
numero e grau com o Dr. Gilmar, ele 
lembra outra situação, a que envolve 
prisões, como as tais preventivas, muito 
utilizadas atualmente, que acabam sendo 
utilizadas como instrumento de pressão 
para que ocorram delações, condenando o 
uso da prisão como pressão para fim de 
delação. 

Eu nem acredito que a prisão por 
si só determina a opção pela delação. 

É, Dr. Gilmar, a gente assim como 
Vossa Excelência, cansou de bater nesta 
tecla, realmente, o uso da prisão 
preventiva como vem sendo utilizada, 
para alongamento, para exposição, para 
jogo de mídia, não condiz com o modelo 
que a Constituição preconiza, mas o 
judiciário tem se curvado com o advento 
da lawfare tupiniquim, fazer o que? 
Saudades dos tempos de Joaquim 
Barbosa!
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Com a falta de repasse do Governo do Estado aos hospitais da 
região oeste, o Pronto Socorro de Cáceres vira verdadeiro hospital e na 
noite da última segunda-feira, 31, o vereador Cézare Pastorello constatou o 
drama. Com 3 médicos atendendo plenamente os pacientes, não havia mais 
local para manter os doentes que não estavam sendo recebidos nos 
hospitais Regional e Hospital São Luiz. Para ele, a situação é inaceitável.
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O Grupo  Juba ,  
realizou no último sábado 
(29), o sorteio da Promoção 
“Fim de férias com dinheiro 
no bolso”, em uma parceira 
com a SC Johnson. Clientes 
do Juba Supermercados e 
do Atacado Pantanal, que 
a d q u i r i r a m  p r o d u t o s  
específicos de quatro 
marcas , Glade, Pato, Mr. 
M ú s c u l o  e  B r a v o  ,  
r e c e b e r a m  c u p o n s  e  
participaram da promoção e 
concorreram a três prêmios 
e m  d i n h e i r o ,  q u e  
totalizaram quatro mil reais. 
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A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) registrou, de 
janeiro a junho de 2017, um aumento de 
21% nas apreensões em Mato Grosso, se 
comparado ao mesmo período do ano 
passado. De janeiro a junho, foram 
apreendidas 6,7 toneladas, enquanto no 
mesmo período de 2016 foram 5,5 
tone ladas .  Numa das  inúmeras  
apreensões no primeiro semestre, 
policiais do Gefron apreenderam 42 
quilos de cocaína.  

O câncer de pele é o tipo de tumor mais freqüente no país, 
respondendo por 30% de todos os casos, segundo o Instituto Nacional do 
Câncer. O projeto do deputado Dr. Leonardo (PSD) que institui a Política 
Estadual de Prevenção e Combate às Doenças Associadas à Exposição 
Solar no Trabalho, se tornou Lei, publicado no Diário Oficial do Estado, no 
último dia 29 de junho. Página 05

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na madrugada 
da última segunda-feira (31) o jovem Igor Junior Malaquias de Oliveira, 
23, no quilômetro 635 da Rodovia BR-070, próximo a Poconé. O rapaz 
estava conduzindo uma caminhonete roubada do irmão do vereador 
Toninho de Souza (PSD) no fim de semana e confessou que a caminhonete 
era roubada e que receberia uma quantia em dinheiro para levá-la até a 
cidade de Cáceres. Página 05

CALAMIDADE

Crise na Saúde de Mato Grosso
congestiona o PAM de Cáceres

Tudo improvisado, para manter pacientes internados, até um pseudo isolamento 
de paciente com doença infecto contagiosa;uma verdadeira situação de guerra

São Luiz e HRC deságuam crise no PAM de Cáceres  

Foto: Ilustrativa

FIDELIZAÇÃO

Fim de férias no Juba
com dinheiro no bolso

Vencedores fizeram suas compras no Atacado Pantanal  

Foto: Esdras Crepaldi

FRONTEIRA MINADA

Mais de 6 toneladas de droga apreendidas só no 1º semestre

Página 04 Policiais já apreenderam mais de 3 toneladas de pó este ano  

Foto: Gefron-MT

DR. LEONARDO

AL aprova projeto de lei de 
prevenção a exposição solar

Mais uma conquista do deputado medico Dr. Leonardo  

Foto: Assessoria

VACILO DO AZARÃO

Gaturamo abafa Hillux em
Cuiabá e dança na BR 070

Febre da Hillux pegou no ladrão Igor, no detalhe  

Foto: PRF-MT


