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PAPAI NOEL
As crianças serão contatadas para comparecer a agencia e retirar o voucher (vale) de participação na festinha da entrega dos presentes para o dia 23 de dezembro

Mais de 170 cartinhas chegam a
agencia dos Correios de Cáceres
Foto: JCC

Todo ano, milhares de crianças escrevem cartas para o Papai Noel
dos Correios, enviando pedidos, que vão dos mais simples, como um
caderno, até os mais tecnológicos como o videogame atual e este ano em
Cáceres a agencia da ECT avisa que já recebeu 170 cartinhas desde o dia 13
desse mês, quando iniciou-se a campanha que prossegue até o dia 1º de
dezembro. Página 03

LIMINAR DEFERIDA

Justiça indisponibiliza bens
de presidente do Sind. Rural
Foto: Reprodução

Agencia da ECT de Cáceres com a caixinha das cartas no destaque

ELEIÇÃO TAMPÃO

Em Mirassol D'Oeste 6.344
eleitores votam com Paixão
Foto: Facebook

O vereador Euclides
Paixão (PP) foi eleito
domingo último, prefeito de
Mirassol D'Oeste, e vai
administrar o município até
31 de dezembro de 2020. O
novo prefeito obteve 6.344
votos, equivalente a
54,96% do total e terá como
vice Fransuelo Ferrai dos
Santos. A diplomação do
novo prefeito e vice, está
prevista para dezembro,
provavelmente dia 19, e a
posse para o final do
respectivo mês. Página 05

Euclides Paixão vai administrar o município até final de 2018

MPE acusa Alessandro Casado de receber sem laborar

A Justiça acolheu pedido liminar efetuado pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso e decretou a indisponibilidade de bens do
presidente do Sindicato Rural de São José dos Quatro Marcos, Alessandro
Casado da Silva, no valor de R$ 339.970,06. Casado, segundo a liminar,
deixou de cumprir carga horária na Secretaria de Agricultura, mas
continuou recebendo os seus vencimentos de forma integral. Página 05

SEM REMÉDIOS

Farmácia Popular pode ser
extinta pelo governo federal
Foto: JCC

GUINCHADOS AO POTE

Rebocados ao Cisc assaltantes
que roubaram Pajero em Cuia
Foto: PRF-MT

Dois bandidos Leandro de Arruda e
Silva e Willian Henrique Salustiano Antunes
dos Santos, ambos moradores de Cuiabá, foram
presos pela policia por volta das duas da matina
da última segunda feira, 20, reconhecidos como
ladrões de uma Pajero 4x4 Cuiabá. O veículo
capotou na BR 070 e a dupla foi presa na Serra
do Mangaval, quando tentava voltar a capital de
carona. Página 03

Farmácias credenciadas têm sido a salvação dos humildes

Depois de anunciar a proibição de novos cursos de medicina
pelos próximos cinco anos, o governo de Michel Temer segue
atacando a saúde dos brasileiros; a próxima vítima é o programa
Farmácia Popular, criado em 2004 e que garante a distribuição de
medicamentos gratuitamente ou com até 90% de desconto,
beneficiando, sobretudo para as populações mais pobres. Página 06

Assaltantes Leandro e Willian, já estão guardados
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Geo-política da Fome
Entre os almoços, jantares,
coquetéis, café de manhã e os etcéteras, à
custa do nosso suado bolso, os políticos
nadam de braçadas, tirando sarro na nossa
cara, debochando do eleitor besta que ainda
vota neles; e a gente selecionou um dos
rega-bofes da corte palaciana de Brasília,
no dia 9 de outubro do ano passado, um
jantar, oferecido pelo presidente sem votos
a deputados para pedir apoio à Proposta de
Emenda à Constituição de limitação aos
gastos federais nos próximos 20 anos.
Contraditório, o tal jantar custou
R$ 35,4 mil aos cofres públicos,
traduzindo, ao suor de trabalhadores sérios,
sangrados diariamente entre 30 e 40% de
tudo que ganha e gasta via malditos
impostos. Para quem acha que estamos
exagerando, o valor do tal jantar-banquete
consta de informação da própria
Presidência da República por meio da Lei
de Acesso à Informação. Pois bem, no
jantar que reuniu cerca de 300 convidados,
entre deputados da base aliada, ministros e
economistas, o cardápio tinha filé mignon,
camarões, arroz, legumes e salada.
Tudo isso, regado a um vinho tinto
produzido no Rio Grande do Sul que custa,
em média, R$ 100,00 a garrafa, além de
uma mesa à disposição dos convidados
com café e licores. Entre discursos, selfies
de puxa-sacos com o tal presidente pra
ilustrar santinhos em 2018, um orador
especial no bota-fora, o então ainda
ministro da Secretaria de Governo, Geddel
Vieira Lima, o homem dos R$ 51 milhões
em malas no apê, vertendo a infâmia, que o
Judiciário brasileiro tinha absoluta noção
da responsabilidade histórica daquele
momento vivido!
Minha gente, é cara de pau
extrema, chamar a gente de idiota, rir na
nossa simplicidade humilde, só no Brasil
um país a deriva da seriedade pra fatos
como estes ainda acontecer na maior

ENSINO PRIVADO
As mensalidades nas escolas particulares
deverão subir, em média, de 5% a 6% em
2018, de acordo com donos de colégios e
especialistas. Esse percentual representa o
dobro da inflação oficial acumulada nos
últimos 12 meses, que é de 2,7%, segundo o
IBGE. A gente não quer aqui defender o
presidente da Federação Nacional das
Escolas Particulares Ademar Pereira, mas
razão lhe assiste quando alerta que as escolas
correm o risco de ter prejuízos por causa dos
aumentos das tarifas de energia elétrica,
telefone e impostos, que podem ficar acima
do previsto.
GOLPE DA INFLAÇÃO
Na realidade, tudo sobe mensalmente acima
do previsto, só pra ilustrar, os combustíveis
subiram 20% nos 4 meses do segundo
semestre. Com eles, no efeito cascata,
(transportes) os demais produtos sobem e o
percentual falso de inflação medido pelo
governo, 2,7% para 2018 é também cascata,
pra não reajustar o salário mínimo com base
na inflação real e não pagar os juros reais na
caderneta de poupança. Só tapado não
enxerga o golpe do governo contra o povo.
Sempre defendemos o ensino público, até
porque pagamos caro, para não ter educação
no mínimo da media, agora, 2,7% de inflação
anual, é conversa fiada!
IMUNIDADES
A polemica de que deputados e até
vereadores poderiam decidir pela soltura de
pares presos, pode ser muito bem explicada.
Primeiro, que suplente não tem
inviolabilidade penal, somente quem está no
exercício do cargo é que tem imunidade
parlamentar. Da mesma maneira, não vale
para o parlamentar licenciado do cargo (a
Súmula 4 do STF foi cancelada). Não importa
o motivo da licença. Prepondera o
entendimento de que, licenciado, o
parlamentar não conta com a imunidade
respectiva.
IMUNIDADES II
No caso de deputados estaduais, que não
teriam os mesmos direitos dos federais,
ressalte-se que o novo regime jurídico das
imunidades e das prerrogativas, mutatis
mutandis quanto a essa última, também é
válido para o deputado estadual (CF, art. 27, §
1.º) ou distrital (cf. STF, RE 456.679). Se o
injusto penal compreende a tipicidade (fato
formal e materialmente típico) e a
antijuridicidade (ausência de causas
justificantes), correto parece salientar que a
imunidade processual está fora do âmbito do
injusto penal.
IMUNIDADES III
O mesmo não pode ser dito em relação à
inviolabilidade penal, que afasta a tipicidade
da conduta (desde que não incorra o
parlamentar em abusos). Tudo isso é
plenamente válido também para os
Deputados estaduais. Lembrando, que a
imunidade concedida a deputados estaduais é
restrita à Justiça do Estado, c/f a Súmula 3 do
STF, isto é, só vale na defesa dos interesses do
seu Parlamento, ou seja, estadual.
IMUNIDADES IV
E na terceira esfera legislativa, as câmaras
municipais, consoante a CF vigente, os
vereadores não contam com imunidade
formal ou processual, isto é, para serem
processados não é preciso licença da Câmara
de Vereadores. Legalmente, eles não
desfrutam da imunidade prisional. Podem ser
presos cautelarmente, conforme já decidiu o
STF. Portanto, a inviolabilidade do vereador
conta com limites específicos (na
circunscrição do município) que não valem
para a inviolabilidade dos deputados e
senadores.

impunidade. E vocês, pensaram que tinha
acabado o espetáculo do Circo Brasil?
Ledo engano, após a palhaçada, o teatro da
vida mostra cenas reais da semana passada,
em que um aluno de escola pública, com
apenas 8 anos, morador no Paranoá Parque,
Distrito Federal, desmaiou de fome,
enquanto assistia à aula em uma escola do
Cruzeiro, nem tão longe assim do Palácio
dos banquetes com dinheiro do povo.
A professora Ana Carolina Costa,
chamou o SAMU, que fez o atendimento, e
viu que era realmente fome; Pois bem, após
recobrar os sentidos, a criança contou aos
médicos do SAMU, que a sua a última
refeição dele, tinha sido um prato de
mingau de fubá, comido no dia anterior.
Trocando em miúdos, o quilo de
fubá custando em media de R$ 2,50, com
25% de impostos, matematicamente, os

pais do menino faminto pagaram R$ 0,62
em tributos ao governo; chocante, pagar
pra passar fome enquanto os donos do
poder se refestelam no luxo bancado pelo
povo.
Só mesmo num país, onde a
secretaria de educação do estado diz que a
merenda escolar onera o Estado em R$
0,45 por aluno/dia; onde, gastam-se
milhões em farras palacianas; aumentam
os combustíveis semanalmente, (a fonte
dos transportes com efeito cascata no custo
de vida) e se camufla- a inflação para
justificar um salário mínimiserável,
humilhante, onde, o inferno é o limite.
Diante de fatos tão nefastos, claro
que a gente jamais poderia sentir nojo de
ser brasileiro, mas, vergonha, isto sim, é
indiscutível, pelo menos pra quem tem brio
na cara, Bom Dia!

Dia de Ação de Graças
Hoje, (23/Novembro) é Dia de
Ação de Graças (conhecido em inglês
como Thanksgiving Day) é um feriado
celebrado majoritariamente nos Estados
Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos é
celebrado toda quarta Quinta-feira do mês
de novembro, e no Canadá, toda segunda
Segunda-feira do mês de outubro. Como o
próprio nome diz o Dia de Ação de Graças é
um dia onde as pessoas se juntam e se
dedicam a demonstrar sua gratidão a Deus
pelas bênçãos recebidas durante o último
ano.
É também um momento para
expressar carinho pelos seus amigos e
familiares. Este é um dos feriados mais
importantes dos Estados Unidos e Canadá,
juntamente com o Natal e o Ano Novo. O
Dia de Ação de Graças é um feriado
familiar, onde é normal realizar longas
viagens para que os parentes estejam
reunidos. Outra grande tradição deste
feriado é a comida.
As famílias celebram este dia com
muita fartura gastronômica, onde
tipicamente se come peru (por isso também
é conhecido como Turkey Day - Dia do

Peru), batata-doce, purê de batata, torta de
abóbora, torta de maçã, torta de nozes,
entre muitas outras coisas. Os primeiro Dia
de Ação de Graças foi celebrado nos
Estados Unidos em 1620 em Plymouth,
Massachusetts, pelos peregrinos
fundadores da vila.
Depois das colheitas terem sido
gravemente prejudicadas pelo Inverno
rigoroso, os colonos tiveram uma boa
colheita de milho no Verão seguinte, em
1621. Para marcar e celebrar a ocasião
depois de sucessivos anos complicados no
que diz respeito à agricultura, o governador
da vila resolveu organizar uma festa no
Outono de 1621.
Nessa festa participaram cerca de
90 índios e foram comidos patos, perus,
peixes e milho. A partir desse ano, na Nova
Inglaterra, em cada Outono era organizada
uma festa de gratidão a Deus, por causa das
boas colheitas. Em 1863, Abraham Lincoln
(presidente na época) anunciou que a
quarta quinta-feira de Novembro seria
conhecida como o Dia Nacional de Ação de
Graças.
No Brasil, esta não é uma data
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comemorativa comum no calendário
nacional. Entretanto, em 1966, a lei 5.110
estabeleceu que as comemorações de Ação
de Graças no país se daria na quarta Quintafeira do mês de novembro. Normalmente, a
data é lembrada por muitas famílias de
origem americana e por algumas igrejas
cristãs protestantes, como a Igreja
Luterana IELB (de origem americana), a
Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a
Igreja Metodista, a Igreja do Nazareno,
universidades confessionais metodista.
Cursos de inglês também costumam
comemorar a data. A Sexta-feira depois do
dia de Ação de Graças é conhecida como
Black Friday (Sexta-feira Negra em
português).
Nesse dia, várias lojas fazem
promoções surpreendentes, e por esse
motivo, as lojas ficam superlotadas, de tal
forma que todos os anos, há sempre casos
de confrontos entre clientes que lutam
tentando obter os mesmos produtos, ou
pessoas que passam mal por estarem nesse
tipo de condições adversas.
***___Dilva Guimarães - Bacharel em
Biblioteconomia pela UFPE.
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EM CÁCERES

Padrinhos têm até o dia 18 de dezembro para entrega dos presentes na agencia e mais uma vez, os kits escolares, sacolões e brinquedos lideram os pedidos

Papai Noel dos Correios
já recebeu 170 cartinhas
Da Reportagem Local
Foto: JCC

T

odo ano, milhares de
crianças escrevem cartas
para o Papai Noel dos
Correios, enviando pedidos, que
vão dos mais simples, como um
caderno, até os mais tecnológicos
como o videogame atual e este
ano em Cáceres a agencia da ECT
avisa que o recebimento das
cartinhas iniciado no dia 13 desse
mês, prossegue até o dia 1º de
dezembro.
Conforme Machado,
gerente da agencia local, são prérequisitos para participar da ação:
ter 10 anos ou menos, (exceto
crianças PCD sem limite de
idade), enviar cartinhas
manuscritas, (uma cartinha por
criança) esclarecendo que a
cartinha deve conter nome
completo, endereço e telefone
para contato.
O manuscrito é para
despertar nas crianças, o gosto
pela escrita, auxilio didático nos
deveres escolares.

da agencia local da ECT, mais
uma vez, os kits escolares,
sacolões e brinquedos lideram os
pedidos, pontuando que esse ano,
o prazo para entrega dos
presentes pelos padrinhos na
agencia, é até o dia 18 de
dezembro.
Após este dia, as crianças
serão contatadas para comparecer
a agencia e retirar o voucher
(vale) de participação na festinha
programada para o dia 23 de
dezembro em local ainda a

HABILIDADE CIRÚRGICA
Gerente Machado, da agencia da ECT em Cáceres

Ainda segundo Machado,
até ontem, 170 cartinhas foram
cadastradas e já estão a espera dos
padrinhos, destacando à
reportagem do JCC, que no ano
passado foram cadastradas 1.200
cartinhas e todas elas foram
adotadas, porém cerca de 70

presentes não foram entregues
por falta de endereço ou contado
da criança.
Diante deste problema, os
brinquedos arrecadados foram
entregues na Ação Social do
Município.
De acordo com o gerente

CADEIA NELES

Assaltantes capotam Pajero
e são guinchados ao cadeião
Da Redação

D

ois bandidos foram
pres os pela policia
militar de Cáceres por
volta das duas da matina da última
segunda feira, 20, feriado
prolongado, depois do plantão da
PRF atender uma ocorrência de
capotamento, na BR 070,
envolvendo um veículo Pajero
4x4, placa JZZ 8131, cujo
condutor não foi localizado.
Segundo os policiais, por
falta de atenção, na curva, o
motorista da Pajero perdeu o
controle e bateu na lateral do
morro, sentido contrário, vindo a
capotar e parar a 65 metros do
local da colisão, atestando que no
local não havia sinais de frenagem
na pista ou sinal de ocupantes do
carro.
Numa averiguação nos
PSF's de Cáceres, os policiais não
obtiveram êxito em localizar
algum suspeito ferido, mas horas
depois a Força Tática recebeu uma
informação sobre dois elementos
caminhando pela rodovia que liga
Cáceres/Cuiabá e próximo a

definir, onde receberão seus
presentes.
Nos últimos três anos,
foram recebidas mais de 2,5
milhões de cartas destinadas ao
Papai Noel dos Correios.
O objetivo principal da
ação é responder às cartas das
crianças que escrevem ao bom
velhinho e, sempre que possível,
atender aos pedidos de presentes
daquelas que se encontra em
situação de vulnerabilidade
social. (Rosane Michelis)

Camil, a dupla tentara abordar
alguns veículos que transitavam
no mesmo sentido.
Era uma pista e a viatura
da PRF se deslocou para a área,
porém ali chegando, foram
informados que os dois estranhos
haviam se embrenhando numa
mata das proximidades. Na
seqüência após um bloqueio no
Caranguejão, estava próximo a
Serra do Mangaval e finalmente
foi possível deter ambos,
identificados como: Leandro de
Arruda e Silva, 22 e Willian
Henrique Salustiano Antunes dos
Santos, mesma idade, ambos
moradores de Cuiabá.
Como nenhum deles
portava documentos pessoais ou
bagagens e apresentavam
informações desencontradas
sobre o destino de seu itinerário,
os dois foram encaminhados à
delegacia de policia, informando
os patrulheiros, sobre a suspeita
da dupla no roubo da Pajero
acidentada. Uma das suspeitas era
que Leandro estava com

ferimentos no joelho esquerdo e
no rostoe e a Pajero tinha sido alvo
de ladrões no dia 19 em Cuiabá,
quando um policial civil foi
baleado encontrando-se em
estado gravíssimo.
Numa diligencia, os
policiais entraram em contato (via
telefone), com o filho da vítima e
através do Whatsapp mandou
fotos dos suspeitos e dos objetos
encontrado com eles, tendo o filho
da vítima reconhecido um relógio
que estava sendo usado por um
dos suspeitos, como sendo um
presente que ele teria dado a sua
mãe, vítima do roubo.
Confirmada a participação
de William e Leandro no roubo da
Pajero em Cuiabá, conforme
registro na delegacia
especializada de roubos e furtos
de veículos da capital, os dois
suspeitos receberam voz de prisão
e foram recolhidos ao cadeião a
disposição da justiça.

Unemat anuncia a aquisição de
equipamentos para laboratório
Assessoria

A

reitora da Universidade
do Estado de Mato Grosso
(Unemat), Ana Maria Di
Renzo, esteve reunida na manhã
da terça-feira (21) com alunos e
professores do curso de Medicina
e com o deputado estadual
Adriano Silva.
Durante a reunião foi
anunciado empenho no valor de
R$ 778.696,36 para a aquisição de
equipamentos para o Laboratório
de Habilidade Cirúrgica. “Hoje
estamos saldando este
compromisso que havíamos feito
com o curso de Medicina, graças
ao comprometimento do
parlamentar em viabilizar a
liberação de empenho neste
período”, disse Di Renzo.

Estiveram presentes, além
da reitora e do parlamentar, os
alunos Edilaine Rubint, Larissa
Bello, Matheus Gatass e Waldman
Santos Davi e as professoras
Denise Portela e Leila Gatass,
representando o curso de
Medicina. Também participaram
da reunião o vereador cacerense
Jerônimo Gonçalves Pereira; o
vice-reitor Ariel Lopes Torres; a
pró-reitora de Ensino de
Graduação, Vera Lúcia da Rocha
Maquêa; o pró-reitor de Gestão
Financeira, Alexandre Gonçalves
Porto; o pró-reitor de
Planejamento e Tecnologia da
Informação, Francisco Lledo dos
Santos; e o assessor de Aquisições
da Unemat, Samuel Longo.
Foto: Assessoria

Durante reunião foi anunciado empenho para a aquisição

Fotos: PRF-MT

Leandro de Arruda e Willian dos Santos, rebocados pra tranca
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NOVO PREFEITO

Dos 19.168 eleitores, 12.450 compareceram às urnas domingo e destes, 11.543 escolheram uma das chapas, 351 votaram em branco e 556 anularam os votos

Com 54,96% dos votos Paixão
se elegeu em Mirassol D'Oeste
O

F. M c/ Redação

Foto: Facebook

vereador Euclides
Paixão (PP) foi eleito
domingo último, prefeito
de Mirassol D'Oeste, e vai
administrar o município até 31 de
dezembro de 2020. As eleições
suplementares foram realizadas
atendendo determinação do
TRE/MT, devido o prefeito eleito
em 2016, Elias Mendes Leal
Filho, ter o registro indeferido
pela Justiça Eleitoral. Desde
então, o município era
comandado pelo presidente da
Câmara, vereador Marinez
Campos, que deve continuar na
fase de transição até a posse do
eleito Paixão, que obteve 6.344
votos, equivalente a 54,96% do
total. Ele terá como vice
Fransuelo Ferrai dos Santos.
O segundo colocado na
disputa foi o ex-prefeito Edvaldo
Rodrigues Paiva (PSD), com
4.159 votos, ou 36,03% dos
votos, seguido de André Luís
Gimenez (DEM), o terceiro
colocado com apenas 624 votos,
ou 5,01%. Os "lanternas" foram
Gelson Cândido Miranda (PT),
com 276 votos, e Marcel de Sá
Pereira (PTB), com 140 votos.
Dos 19.168 eleitores do
município aptos ao exercício do

e Fransuelo Ferrari (PSC),
respectivamente, está prevista
para dezembro, provavelmente
dia 19, e a posse para o final do
respectivo mês. Euclides e
Fransuelo serão substituídos na
C â m a r a d e Ve r e a d o r e s d e
Mirassol D'Oeste, pelos

suplentes Ronan do
Assentamento Roseli Nunes (PP)
e Elton Queiroz (PSC).
Euclides assume o lugar
do prefeito reeleito Elias Leal
(PSD) que teve o registro de
candidatura indeferido.
(Fonte - Folha Max)

FIM DA LINHA

PRF grampeia mulinha com
dois quilos de coca no busão
PRF c/ Redação

N

Prefeito Euclides Paixão comemorando a expressiva vitória

voto, 12.450 compareceram às
urnas domingo e destes, 11.543
escolheram uma das chapas, 351
votaram em branco e 556
anularam os votos.
O vice-presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso e corregedor
regional eleitoral, desembargador

Pedro Sakamoto acompanhou a
eleição, juntamente, com a juíza
da 18ª Zona Eleitoral, Edna
Ederli Coutinho e o promotor
eleitoral, Fábio Paulo da Costa
Latorraca.
A diplomação do prefeito
e vice-prefeito eleitos, os
vereadores Euclides Paixão (PP)

a manhã do feriado de
zumbi, segunda-feira
(20), a equipe da Polícia
Rodoviária Federal de Pontes e
Lacerda em operação de rotina,
prendeu uma mulher que tentava
levar dois quilos de drogas para
Cuiabá.
Em uma abordagem de
rotina, os policias notaram certa
estranheza em uma das
passageiras e ao fazer a vistoria
na mala da jovem I.N.N, 20, foi
encontrado cerca de dois quilos
de cocaína pura no

compartimento interno da mala.
Ela seguia no ônibus da
empresa Eucatur que fazia o
trajeto Porto Velho a Criciúma.
Segundo informações a
jovem é natural de Manaus e
pegou a droga em Guajará-mirim
em Rondônia e a levaria para
Cuiabá, ela receberia 3.000 reais
pelo transporte.
A suspeita foi presa em
flagrante por tráfico e foi
conduzida para a Delegacia da
Policia Judiciária Civil de Pontes
e Lacerda.
Foto: PRF/MT

MONTANA PRATA

Cabrito baiano abandonado
na via de acesso a Baía Bela

Redação c/ TVCO

D

urante patrulhamento de
rotina no final de semana
realizado pelos Policiais
do Gefron na MT 265, ao entrar
na estrada que dá acesso a
comunidade Baia Bela localizou

um veiculo Montana de cor prata,
P l a c a s N W O 4 9 2 1
Rondonópolis-MT, abandonado
na margem da estrada.
Apos checagem da placa
que consta no veiculo via radio
Foto: Gefron/MT

Montana roubado na Bahia estava com placas falsas

pela base Gefron o veiculo não
constava queixa de roubo e nem
furto, entretanto ao perceber que
o referido estava com as portas
abertas, sendo assim possível
checar a numeração do chassi o
qual não foi compatível com a
checagem inicial.
Posteriormente foi
realizada uma nova checagem
pelo chassi gravado no assoalho
do veiculo, logo constou ser
produto de roubo na cidade de são
Desiderio no estado da Bahia,
tendo sua placa original NYT
7824-são Desiderio/BA.
Os policiais receberam as
informações de que estava vindo
na BR 174 sentido Porto
Espiridião um trator massey
fergusson de cor vermelha sendo
conduzido por um homem sem
camisa, diante desta informação,
os policiais foram ao encontro.
Chegando ao local a
aproximadamente 5 km da base
encontramos o referido veículo
abandonado por falta de
combustível.
Ao fazer a averiguação
pelo numero de série foi
constatado que se tratava do
mesmo trator furtado no dia
anterior.
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Mula Manauara I.N.N começou mal a sua viagem

MAU COMEÇO

Mulinha de 14 anos detido
com cocaína na fronteira

Da Redação

U

m adolescente boliviano,
identificado pelas
iniciais H.D.N.R, 14
anos, foi detido com
aproximadamente 13 quilos de
cocaína, na noite de segundafeira (20), na MT-388, próximo a
Cáceres.
As informações são de
que agentes do Grupo Especial de
Fronteira (Gefron) avistaram dois
suspeitos transportando mochilas
nas costas, as margens da MT388. Quando perceberam a
presença da Polícia saíram em
fuga em um matagal.

Em perseguição, o menor
foi capturado. Ele portava três
mochilas e, em uma delas foi
encontrado 13 tabletes de droga.
Indagado, o menor
revelou que receberia um
pagamento para transportar a
droga de um homem na cidade de
San Matias, na Bolívia. Além
disso, contou que usaria o
dinheiro para pagar seus estudos.
Diante dos fatos, o menor
foi levado para a Delegacia
Especial de Fronteira (Defron).
O outro suspeito não foi
localizado.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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LIMINAR DO MPE

Conforme a ação, desde junho de 2004, quando assumiu a presidência do sindicato rural, o servidor deixou de cumprir carga horária na Secretaria de Agricultura

Justiça decreta indisponibilidade
dos bens de pres. do Sind. Rural
A

MPE/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Justiça acolheu pedido
liminar efetuado pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso e
decretou a indisponibilidade de
bens do técnico em agropecuária
e presidente do Sindicato Rural
do Município de São José dos
Quatro Marcos, Alessandro
Casado da Silva, no valor de R$
339.970,06. A medida foi
requerida em ação civil pública
por ato de improbidade
administrativa proposta contra o
referido servidor.
Consoante a ação, desde
junho de 2004, quando assumiu o
cargo de presidente do sindicato,
o servidor deixou de cumprir
carga horária na Secretaria de
Agricultura, mas continuou
recebendo os seus vencimentos
de forma integral. A
irregularidade chegou ao
conhecimento da Promotoria de
Justiça da cidade por meio de
denúncia feita na Ouvidoria do
Ministério Público.
A promotora de Justiça
Carina Sfredo Dalmolin destaca
que o ex-prefeito da cidade
informou que o servidor foi

Agricultura. A promotora de
Justiça ainda requisitou cópias de
relatórios das atividades
desempenhadas por ele, mas o
município não apresentou as
informações solicitadas. Quando
questionado sobre o registro de
ponto dos servidores, a
administração municipal admitiu
que não efetua o controle.
Além do ressarcimento ao

erário dos valores recebidos
indevidamente, na ação o MPE
requer a condenação do servidor
público por ato de improbidade
administrativa.
Entre as sanções previstas
estão pagamento de multa civil,
proibição de contratação com o
poder público, suspensão dos
direitos políticos e perda da
função pública.

VITAMINA DE COROTE

Pinguço fica valente e mete
a faca no parceiro de copo
Da Redação
Presidente do Sindicato Rural Alessandro Casado da Silva

designado para exercer suas
funções junto ao Sindicato de
Produtores Rurais nos termos do
artigo 102 da Lei Orgânica
Municipal.
Ocorre que a legislação
citada somente legitima o
afastamento do servidor público
“quando no exercício de mandato
eletivo em diretoria de entidade
sindical ou associativa,
representativa de categoria

profissional de membros da
Administração Pública,” sendo
que o Sindicato Rural de São José
dos Quatro Marcos
evidentemente não se amolda à
instituição mencionada na lei.
No decorrer do inquérito
civil, o Ministério Público
também ouviu vários servidores
do município que relataram que o
investigado não cumpre as suas
funções dentro da Secretaria de

SUSPEITO DE FURTO

Dono de caminhão atira na
buzanfa de menor suspeito

C

ena rotineira de periferia, um
boteco, um litro, alguns
copos e pessoas jogando
conversa fora, molhando o bico,
papos de pinguços, até alguém torcer
os bigodes pro outro e a bagunça
com cheiro de perigo se estabelece.
Foi assim mais uma vez nos botecos
da vida, na Vila Residencial de
Lambari D'Oeste, onde Josafá Brito
dos Santos, 41, dava aquelas
beiçadas um corotinho com um tal de
Mauricio, colega de copo.
Por motivos que os demais
freqüentadores do boteco não
souberam precisar, com certeza,
alguma brincadeira besta, os dois
que já estavam pisando redondo e
chamando Jesus de Genésio,
babando trêbados, se estranharam e

Josafá levou a pior, recebendo vários
golpes de faca, um em cada lado do
tórax e alguns na cara.
Enquanto ele caía no chão
em uma poça de sangue e o agressor
picava a mula desaparecendo com o
aço, alguns tentavam socorrer a
vitima e outros chamavam a policia,
que esteve no local com uma
ambulância providenciando
socorros ao esfaqueado que foi
encaminhado primeiramente ao
PSM de Lambari D'Oeste e
posteriormente ao HRC de Cáceres,
devido a gravidade dos ferimentos.
A policia agora está na
captura do Mauricio, que precisa
explicar os motivos da tentativa de
homicídio e ser enquadrado neste
crime.
Foto: Ilustrativa

P.L c/ Redação

U

m menor de 17 anos,
identificado como F.V.,
foi vítima de uma
tentativa de homicídio na
madrugada da segunda-feira
(20), atrás de uma Igreja
Assembléia de Deus, no Bairro

Morada da Serra, em Pontes e
Lacerda. F.V. estava na frente de
sua casa, quando foi atingido por
três dos nove tiros que foram
disparados por uma arma de fogo.
O suspeito não foi encontrado.
Segundo o boletim de
Foto: Ilustrativa

Pivete deve ficar um bom tempo sem poder sentar

ocorrência, a vítima estava na rua,
quando por volta de 5h, um
veículo Gol ou Corsa preto parou
e atirou nove vezes.
Quando a PM chegou no
local do crime, o rapaz já havia
sido socorrido pelo Corpo de
Bombeiros e encaminhado ao
Hospital Vale do Guaporé.
Entretanto, no Hospital, a vítima
não quis dar detalhes do ocorrido
aos policiais.
Uma enfermeira, que não
quis se identificar relatou que
minutos antes do Corpo de
Bombeiros chegar, um homem
entrou na unidade e disse que
tinha acabado de efetuar nove
tiros em dois rapazes, e que
conseguiu acertar apenas um,
informando que os dois estavam
tentando roubar peças do seu
caminhão que fica estacionado na
rua, mas não identificou o local.
O médico que atendeu a
vítima disse que F.V foi atingido
duas vezes nas nádegas e na
bexiga e continuava internado.
Os PMS realizaram
rondas na região, mas não
encontraram o suspeito e o caso
foi encaminhado à Polícia Civil
para investigar a tentativa de
homicídio.

Gravidade da agressão a faca exige socorro imediato
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EFEITO COLATERAL
Um dos mais conhecidos programas, o Farmácia Popular, iniciativa que oferta
medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto, deve passar por mudanças

Governo Temer quer acabar
com remédio popular no país
Agência Folha
Foto: JCC

O Farmácia popular tem várias conveniadas em Cáceres

D

epois de anunciar a
proibição de novos
cursos de medicina pelos
próximos cinco anos, o governo
de Michel Temer segue atacando
a saúde dos brasileiros; a próxima
vítima é o programa Farmácia
Popular, criado em 2004 pelo expresidente Lula, que garante a
distribuição de medicamentos
gratuitamente ou com até 90% de
desconto, beneficiando,
sobretudo para as populações
mais pobres; após fechar cerca de
400 farmácias da rede própria que
mantinha no programa, o governo
quer agora mudar o modelo de
pagamento para farmácias
particulares credenciadas;

representantes do setor e
sanitaristas dizem que as novas
propostas colocam o programa
em xeque e podem inviabilizar o
programa.
Um dos mais conhecidos
programas do Ministério da
Saúde, o Farmácia Popular,
iniciativa que oferta
medicamentos gratuitos ou com
até 90% de desconto, deve passar
por mudanças. Para o setor
farmacêutico, as medidas o
colocam em risco.
Após fechar cerca de 400
farmácias da rede própria que
mantinha no programa, o governo
quer agora mudar o modelo de
pagamento para farmácias

particulares credenciadas. Hoje,
há cerca de 30 mil
estabelecimentos que ofertam os
medicamentos no Aqui Tem
Farmácia Popular, nome dado ao
eixo do programa na rede
particular.
Para o ministro Ricardo
Barros (Saúde), o objetivo é
reduzir gastos, tidos como mais
altos do que na compra
centralizada de remédios no SUS.
Representantes do setor e
sanitaristas, porém, dizem que as
novas propostas colocam o
programa em xeque.
Hoje, farmácias recebem
um reembolso do governo a cada
produto dispensado, com base em
uma tabela de valores de
referência pré-definidos para
cada um deles.
O governo quer
renegociar esses valores e propor
um novo cálculo, definido por um
preço base no atacado e 40% de
margem para compensar os
custos de aquisição e distribuição
dos produtos.
Pacientes que utilizam o
Farmácia Popular afirmam terem
sido pegos de surpresa com o
fechamento das unidades
próprias do programa e relatam
dificuldades de acesso a
medicamentos no SUS.
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ÚNICO TURNO

Campeonato sem o Cacerense, (rebaixado) terá uma fórmula diferente dos últimos anos, com turno único, (jogos só de ida) quartas de finais, semifinais e finais

Federação antecipa tabela
do futebol estadual de 2018

Redação c/ O.E

Foto: Arquivo

A

Federação Matogrossense de Futebol
divulgou no final de
semana, a tabela do matogrossense 2018, que começa
dia 17 de janeiro com o jogo
entre Cuiabá e Sinop,
reeditando a final de 2017,
quando o Dourado foi
campeão. O CEOV vai encarar
o Luverdense, União
enfrentará o Mixto, o Araguaia
pegará o Dom Bosco e Poconé
jogará com o Ação. Serão 10
times brigando.
Com uma fórmula
diferente dos últimos anos, a

competição terá turno único,
quartas de finais, semifinais e
finais. No primeiro turno, em 9
rodadas com jogos somente de
ida, as 10 equipes jogarão entre
si.
Classificam-se para as
quartas de finais, que será
definida em dois jogos, os oito
primeiros colocados
configurando os seguintes
confrontos: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x
6º e 4º x 5º. Os dois últimos
colocados estarão rebaixados
para segunda divisão estadual
de 2019.
O vencedor do

confronto entre 1º x 8º irá pegar
na semifinal o ganhador do
jogo entre 4º x 5º. A outra
semifinal será composta com
quem avançar do duelo entre 2º
x 7º com quem passar do 3º x
6º. As semifinais também serão
definidas em dois jogos.
O clube melhor
colocado na primeira fase da
competição terá a vantagem de
definir dentro de seu estádio o
segundo confronto decisivo, e
terá vantagem durante toda a
sequencia da competição.
Ficou definido, com a
concordância de todos os

VOLTA À SÉRIE C

No Brasileiro 2018 Luverdense
vai integrar o grupo do Cuiabá
CBF c/ Redação

C

om a confirmação do
rebaixamento do
Luverdense para a
Série C no final de semana após
o trágico empate com o
Guarani no Brinco de Ouro da
Princesa na terra das
Andorinhas, os 20 clubes que
disputarão a competição no ano
que vem estão confirmados. O
time de Lucas do Rio Verde

ficará juntamente com o
Cuiabá no grupo C.
O campeonato é
disputado por 20 clubes
divididos em dois grupos de 10
e normalmente os
representantes do CentroOeste, que inclui o Mato
Grosso, são colocados no
grupo A, com equipes do Norte
e Nordeste.
Foto: Assessoria LEC

Verdão do Norte voltará a duelar com o Dourado de Cuia

No entanto, para 2018,
com 10 clubes dessas regiões
confirmados, a CBF deve optar
por colocar os dois matogrossenses, Cuiabá e
Luverdense, no grupo B, onde
estão os clubes do Sul e
Sudeste.
Desta forma, os grupos
da série C 2018, ficariam desta
maneira: GRUPO A: Salgueiro- PE; Santa Cruz- PE;
Náutico-PE; Remo- PA
Botafogo- PB; ABC- RN;
Globo- RN; Atlético- AC;
Confiança- SE e
Juazeirense-BA. Já no GRUPO
B, serão: Operário- PR; TupiMG Tombense- MG; Volta
Redonda- RJ; Joinville- SC;
Ipiranga- RS Bragantino- SP;
Botafogo- SP; Cuiabá e
Luverdense, MT.
O Campeonato
Brasileiro da Série C deverá
começar no mês de abril e
acabar em outubro, com parada
para durante a realização da
Copa no Mundo da Rússia.
A tabela dos jogos ainda
será divulgada pela CBF.
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Cacerense rebaixado, num lance contra o Galo do Norte

clubes, que o Ação,
Luverdense, Dom Bosco,
União e Clube Esportivo
Operário Várzea-grandense
irão jogar quatro partidas
dentro de seus estádios. Já
Sinop, Cuiabá, Mixto, Poconé
e Araguaia serão mandantes em
cinco compromissos, informa a

assessoria da federação.
As duas partidas das
finais do mato-grossense serão
disputadas nos dias 1 e 08 de
abril. Campeão e vice do MT
2018 garantem vaga na Copa
do Brasil 2019 e haverá duas
vagas no Campeonato
Brasileiro da Série D.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Destaque VIP ao Grupo Divas, que mais um ano se
reuniram para matar saudades e curtir momentos
de muita descontração ao lado das amigas de
infância. Esse ano a bordo de um barco hotel, as
Divas curtiram um lual e noite a fantasia com o
tema "Piratas Pantaneiras". Um brinde a amizade.

By Rosane Michels

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

Comemorando resultado positivo de
exame de gravidez os futuros papais
Vander Sousa e Janaína Sedlacek,
que estão radiantes com o presente
de Natal antecipado. Parabéns ao
casal e a futura mamãe desejamos
uma gestação tranquila e feliz.

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

Cinco meses de vida Pietro encanta com seu sorriso e
jeitinho meigo. Que você cresça com muita saúde e que a
vida lhe proporcione muita felicidade. Beijinhos!!!

Marcando mais um golaço no placar
da vida o nosso amigo de longas datas
Plínio Samaclay, que hoje recebe as
homenagens de carinho da esposa
Renata, dos filhos, amigos e
companheiros rotarianos. Que Deus
guie sempre seus caminhos afinal
você merece tudo o de melhor pela
pessoa especial que é. Muita paz,
amor e saúde. Um brinde pelo seu
aniversário! Na foto ao lado da
esposa.

******************************* *******************
Áries

Leão

Marte, seu regente, em Libra começa a
ser duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período de
nervosismo e intolerância nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você deve manter a
calma, pois serão inevitáveis os
imprevistos. A paciência será sua
melhor companheira neste período.
Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período
intenso e de atividades variadas,
especialmente na vida social. Amigos,
novos e antigos se aproximam de você.
Uma importante reunião de negócios ou
a negociação de um contrato pode ser

adiada.
Marte em Libra começa
Sagitário duramente
pressionado por

a ser
Urano
marcando o início de um período de
intensidade nas atividades sociais.
Novos e interessantes amigos se
aproximam de você. Um importante
contato comercial com uma grande
empresa, clube ou instituição pode ser
adiado, mas não abortado.

Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período de
intensidade e aumento de atividades
no dia a dia. Procure não perder o
controle de sua rotina e espere por
algumas situações imprevistas. Cuide
de sua saúde, especialmente da
pressão arterial.

Virgem

Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período em
que a necessidade de organização
financeira e economia nos gastos fica
maior. Não se envolva, de maneira
alguma, em novos investimentos nos
próximos dias. Mantenha os gastos sob

controle.

Capricórnio

Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período de
mudanças e atividades profissionais
intensas. Situações imprevistas e
pessoas diferentes podem aproximarse de você. Introduza algo muito novo
em sua carreira neste período.

Gêmeos

Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período de
intensidade na vida social e
aproximação de novos amigos. Se
estiver envolvido em um romance,
tome cuidado com brigas
desnecessárias que podem levar ao
rompimento.

Marte em seu signo começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período de
mudanças inesperadas e situações
inusitadas em sua vida. Tome
cuidados redobrados com o excesso
de energias, que podem levar à
agressividade, rompimentos
impulsivos e até a acidentes.

Libra

Marte em Libra começa a ser duramente
por Urano marcando o
início de um período de projetos
variados e necessidade de pessoas e
situações novas em sua rotina. O
momento pode envolver o adiamento
de uma viagem internacional ou da
assinatura de um projeto envolvendo
pessoas estrangeiras.

Aquário pressionado

Câncer

Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período
intenso em sua vida doméstica. As
atividades serão muitas e variadas, e
podem envolver desde uma
arrumação geral até uma mudança de casa. Procure
não se deixar envolver em brigas de família.

Marte em Libra começa a ser duramente
Escorpião pressionado
por Urano marcando o
início de um período de intensidade e
certo desequilíbrio emocional. O
momento pode envolver uma forte
conscientização da necessidade de
deixar algumas situações e pessoas para
trás. Mantenha a calma diante de
imprevistos.

Peixes

Marte em Libra começa a ser
duramente pressionado por Urano
marcando o início de um período de
emoções intensas e necessidade de
mudanças. Uma importante
negociação envolvendo uma parceria
financeira e uma grande soma de
dinheiro, pode ser adiada. Mantenha a
calma diante de imprevistos.

