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A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
indicando um dia de concretização e 
bom andamento em projetos de médio 
p r a z o ,  e n v o l v e n d o  v i a g e n s  
internacionais e contatos com 
empresas e pessoas estrangeiras. Um 
novo passo é dado aos seus projetos.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
indicando um dia de maior seriedade e 
responsabilidade em seus acordos e 
negociações envolvendo parcerias 
financeiras. Um projeto, que envolve 
uma grande soma de dinheiro, pode ser 
concretizado.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
indicando um dia de maior seriedade e 
c o m p r o m e t i m e n t o  n o s  
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. Você estará mais sério e 
voltado para a negociação de uma nova 
parceria ou sociedade comercial.

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 continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em seu 
signo indicando um dia de seriedade, 
em que você estará comprometido a 
assumir responsabilidades em setores 
que havia negligenciado, como nos 
relacionamentos, por exemplo. Você 

estará mais sério e interiorizado.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
indicando um dia de reflexão e 
interiorização. O dia é ótimo para 
começar o planejamento de um novo 
projeto, que será colocado em prática 
daqui algumas semanas. Procure 

meditar.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  m a i o r  
planejamento e comprometimento por 
sua vida pessoal e profissional. É 
possível que você comece um projeto 
de melhoria de sua saúde envolvendo 

uma nova dieta e exercícios.

A Lua continua em seu signo, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
indicando um dia de maior seriedade e 
comprometimento, em projetos 
pessoais e profissionais. O momento 
pode  envolver  a  dec isão  de  
comprometer-se com mais seriedade 

por um relacionamento ou um projeto de trabalho.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
indicando um dia de concretização de 
projetos que, certamente levarão a 
efetivação de um novo contrato de 
trabalho. Você estará mais fechado, 
sério e comprometido. Um novo passo 

pode ser dado na direção do sucesso.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
i nd i cando  um d i a  de  ma io r  
responsabilidade e comprometimento 
com uma equipe de trabalho, que você 
faz parte ou gerencia. Você estará mais 
sério e interiorizado, distante das 
atividades sociais vazias.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
ind icando   um d ia  de  maior  
comprometimento com sua vida 
material e financeira. Dia ótimo para 
organizar ganhos e gastos. Um projeto 
envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, pode ser firmado.

A Lua continua em Sagitário, se une a 
Saturno e recebe um ótimo aspecto de 
Marte que segue unido ao Sol em Leão 
ind i cando  um d i a  de  ma io r  
envolvimento e comprometimento 
com um projeto profissional ou plano 
de negócios. O dia segue exigindo 
mais de você. Um novo projeto ou uma 

promoção pode ser aprovada.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Um alô mais que especial as leitoras assíduas 
Cibele Simões e Adriane do Nascimento 
juntamente com toda equipe do Escritório de 
Advocacia e Assessoria Cibele Simões Santos. 
Agradecemos a preferência.

Uma quinta-feira regada de realizações a elegante 
Fernanda Almeida que encanta com seu jeito de ser. 
Grande abraço. 

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

Com ligeiro atraso, mas em tempo parabenizamos a simpática Tânia 
Silva, que trocou de idade ao som do tradicional parabéns cantado 
pelos colegas e amigos da OAB. Que Deus lhe conceda saúde, paz e 
felicidades.

Flores multicoloridas a Nair Pereira que 
completou mais um ano de vida envolto a 
manifestações de carinho dos familiares e 
amigos. Que esse novo ano seja repleto de coisas 
boas. Parabéns!!!

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

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

***********************************
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em Campinas, contra o 
favorito Internacional.

Mesmo fora de casa, o 
G u a r a n i  c o n t r o l o u  o s  
primeiros movimentos da 
partida, com passes curtos e 
trocas de posições no ataque. A 
partir dos 15 minutos, o jogo 
mudou favoravelmente para o 
time mandante. 

O Luverdense criou seis 

boas oportunidades de marcar, 
mas não soube aproveitá-las. 

A melhor chance foi 
perdida por Sérgio Mota, que, 
livre dentro da área, chutou por 
cima do travessão. 

A equipe da casa ainda 
reclamou de um pênalti não 
marcado em um lanca de 
escanteio, após toque de mão 
de Diego Jussani.

 Copa FMF pode ter mais Auma baixa antes mesmo 
de seu pontapé inicial, 

marcado para o próximo dia 17 de 
setembro. 
 A c u s a d o  d e  
irregularidade por ter relacionado 
o volante Lê no primeiro jogo 
válido pelo Campeonato Mato-
grossense deste ano, o Clube 
Esportivo Operário Várzea-
grandense tende a abrir mão do 
torneio seletivo à Copa do Brasil 
do próximo ano caso o Pleno do 

Tribunal de Justiça Desportiva 
(TJD) confirme a punição dada 
em primeira instância há quatro 
meses.

Ontem, o Chicote voltou 
ao banco do tribunal na tentativa 
de se livrar da punição, que tirou 
seis pontos do Tricolor de Várzea 
Grande da tabela de classificação, 
o que resultaria no rebaixamento 
do time para a Segunda Divisão 
do Estadual do próximo ano.

Até o fechamento desta 
edição, não tínhamos um veredito 

da FMF. Ao término da primeira 
fase do torneio, a equipe da 
Cidade Industrial terminou na 
quinta e última colocação da 
Chave A com apenas um ponto.

O presidente do clube, 
César Gaúcho, disse que se a 
punição (julgamento na noite de 
ontem) fosse confirmada,  
dificilmente o Operário disputará 
a Copa FMF. 

S e g u n d o  e l e ,  o  
rebaixamento inviabilizaria a 
participação do clube na Copa do 
Brasil, que só aceita clubes da 
Primeira Divisão de cada 
Estadual.

A Copinha ,  torne io  
voltado para jogadores de 21 a 23 
anos, terá somente times que 
disputaram a Primeira Divisão do 
Mato-grossense. Dos dez clubes, 
o Araguaia abriu mão de entrar na 
disputa. Se o Operário desistir 
mesmo, a competição só terá oito 
t imes,  com Cuiabá, atual 
campeão do torneio, Mixto, Dom 
Bosco, Luverdense, Sinop, 
Cacerense, Operário Futebol 
Clube e União de Rondonópolis.

Na tabela divulgada pela 
FMF, o 'Chicote' da Fronteira tem 
sua estréia marcada contra o 
Mixto no dia 17 de setembro.

o u b e  a  u m  e x -Cpontepretano derrubar 
o Guarani do G-4 da 

Série B do Campeonato 
Brasileiro após 14 rodadas 
consecutivas. 
 O gol nos acréscimos de 
Rafae l  Ra tão ,  a t acan te  
revelado na base da Macaca, 
garantiu o placar de 1 a 0 a 
favor do Luverdense, nesta 
terça-feira, em Lucas do Rio 
Verde. 
 O time da casa voltou a 
vencer depois de três jogos, 
enquanto o Bugre completa 

cinco partidas sem nenhuma 
vitória, no pior momento da 
competição.

O resultado foi péssimo 
para o Guarani, que até os 46 
minutos do segundo tempo 
mantinha a posição dentro do 
G-4. 

Agora, o time perdeu 
duas colocações e caiu para 
quinto, com 28 pontos (o 
Ceará, quarto, tem a mesma 
pontuação, mas leva vantagem 
no saldo de gols). Já o 
Luverdense, apesar da vitória, 
pe rmanece  na  zona  de  

rebaixamento, em 17º, agora 
com 20, um abaixo do Brasil de 
Pelotas.

As equipes fecham o 
primeiro turno no final da 
semana com dois confrontos 
diretos pelas pontas da tabela 
da Série B. 

Na briga contra o 
rebaixamento, o Luverdense 
viaja para Recife, onde 
enfrenta o Náutico na sexta-
feira, às 20h30, na Arena 
Pernambuco. 

Já na disputa pelo G-4, o 
Guarani joga sábado, às 16h30, 

NO PASSO DAS EMAS

Vitória em casa contra Bugre
não afasta Verdão da degola

Na briga contra o rebaixamento, o Luverdense viaja para o Recife, onde enfrenta 
amanhã o Náutico às 20h30, na Arena Pernambuco, precisando  de uma vitória

Globo Esporte c/ Redação

Em partida no Passo das Emas, Luverdense enfim, venceu 

 Foto: Terra

BALANÇANDO

Chicote ameaça não
integrar a Copa FMF
O.E c/ Redação

Operário se diz vitima de tapetão em campeonatos  

Foto: Arquivo
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federal e estadual unem e 
intensificam forças para reduzir 
os índices de criminalidade e 
violência no estado.

A O p e r a ç ã o  É g i d e  
envolve o efetivo da PRF nos 
estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul e também em 
Goiás, Minas Gerais e no próprio 
Rio de Janeiro. 

Destacadamente,  na 
faixa de fronteira, além de um 
quantitativo extra enviado pelo 
Min i s t é r i o  da  Ju s t i ç a  e  
Segurança Pública, como parte 
do Plano Nacional de Segurança 
Pública.

Essas equipes a mais são 
especialistas no enfrentamento 
ao tráfico de drogas e armas, e 
atuam em regime especial para 
cobrir rotas de transporte dos 
materiais ilícitos, em cinturões 
de segurança que cobrem as 
rotas rodoviárias dos estados. 

Na mitologia grega, 
Égide era o escudo que pertencia 
à deusa grega Palas Atenas e 
passou a significar proteção, 
aquilo que pode servir para 
amparar, o que oferece defesa, 
objetivo da Operação Égide em 
relação aos usuários das 
rodovias federais.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
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D de custas
#184137  DEVEDOR:  JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL - CPF.: 
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s primeiros 20 dias da Oo p e r a ç ã o  É g i d e -
Fronteira, realizada pela 

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) no Rio de Janeiro, já 
apontam resultados positivos no 
combate ao tráfico proveniente 
da fronteira. 
 A t é  a g o r a  f o r a m  
apreendidas 22 toneladas de 
maconha, 255 kg de cocaína, 32 
kg de crack e 42 armas de fogo - 
além de 95 veículos recuperados 
e mais de 1300 pessoas presas.

As apreensões e prisões 

em flagrante aconteceram em 
rodovias federais que formam os 
chamados “corredores da 
fronteira” ligando municípios 
como Cáceres em Mato Grosso, 
Foz do Iguaçu no Paraná e 
Uruguaiana no Rio Grande do 
Sul, ao Rio de Janeiro.

Além de enfrentar o 
tráfico como um todo, a 
operação busca acabar com 
tentativas de levar drogas e, 
principalmente, armas de fogo 
para o Rio de Janeiro, no 
momento em que os governos 

Operação Égide envolve o efetivo da PRF em 9 estados 

Foto: JB

OPERAÇÃO ÉGIDE

PRF sufoca rotas de tráfico entre 
Cáceres, Foz, Uruguaiana e o Rio

Apreensões e prisões em flagrante aconteceram em rodovias federais que formam 
os chamados “corredores da fronteira” ligando regiões oeste e sul ao sudeste

Redação c/ PRF
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advogado em local não condigno com a 
profissão, com uso de violência verbal e 
psicológica, mesmo diante do erro no 
ofício que informou a busca e apreensão.

Quanto ao juiz, são apontadas 
ofensas quando iniciada a instrução 
processual de denúncia anônima e 
apócrifa; no aditamento do pedido de 
busca e apreensão, que se deu 
concomitante às buscas, e que não 
passou pelo membro do Ministério 
Público local, consideradas “falhas 
procedimentais graves que maculam 
todo o procedimento e merecem atenção 
por parte do magistrado”. Ainda consta o 
decreto de suspeição do advogado e a 
suspensão de todos os processos nos 
quais atua, medida que só pode ser 
tomada por um desembargador relator 
do pedido de suspeição, conforme o 
Código do Processo Civil.

O presidente da Subseção de 
Mirassol D'Oeste, a qual Araputanga 
pertence, Gustavo Tostes Cardoso, 

esteve com o casal de advogados e 
demais membros da OAB-MT da região 
na sede da Seccional para pedir 
providências sobre o caso.

Após a análise dos fatos, o TDP 
recomenda que seja realizado o 
desagravo público em desfavor do juiz 
da comarca de Araputanga e do delegado 
de polícia civil, além da emissão de nota 
de repúdio contra eles após a realização 
do desagravo.

O relator ainda apontou que a 
OAB-MT deve requerer junto ao Poder 
Judiciário Estadual a nulidade do 
f l a g r a n t e  i m o t i v a d o  e ,  
conseqüentemente, o trancamento do 
Inquérito Policial. Também devem ser 
alvo de representações na Corregedoria 
da Polícia Militar (PM) os policiais 
militares Gerson Ribeiro Garcia e 
Gleison Nogueira Mariano tendo em 
vista as agressões praticadas contra o 
casal de advogados e sua filha durante a 
ação.

 Tribunal de Defesa das OPrerrogativas da Ordem dos 
Advogados  do  Bras i l  –  

Seccional Mato Grosso manifestou-se 
pelo desagravo contra o juiz de direito 
Renato José de Almeida Costa Filho e o 
delegado de polícia Miguel Macário 
Lopes, ambos em atuação no município 
de Araputanga. Isso aconteceu depois 
que o casal de advogados Ricardo 
Mamedes e Luciana Rita de Queiróz 
Mamedes, denunciou uma seqüência de 
atos executados pelos dois que 
culminaram na ofensa às prerrogativas 
da advocacia. O relatório do TDP será 
submetido ao Conselho da Seccional em 
sessão ordinária.

Diante da gravidade dos fatos 
apresentados, mediante a aprovação do 
conselho seccional, a OAB-MT poderá 
requerer junto à Corregedoria-Geral de 
Justiça do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso a imediata remoção do 
magistrado da comarca de Araputanga, 
assim como, à Corregedoria da Polícia 
Civil, a remoção do delegado. Também 
poderão ser apresentadas representações 
disciplinares à ao Conselho Nacional de 
Justiça e à Secretaria de Estado de 
Segurança Pública.

Conforme relato feito pelo 
advogado Ricardo Mamedes, no dia 12 
de julho quando compareceu à 
Delegacia de Polícia de Araputanga 
junto de sua esposa, a advogada Luciana 
Mamedes, para acompanhar uma 
diligência policial a ser cumprida em 
desfavor de um advogado no município 
de Reserva do Cabaçal, foi surpreendido 
com um mandado de busca e apreensão 
em seu escritório. De acordo com ele, 
motivado por um bilhete anônimo 
entregue ao Judiciário local de que 
estaria ameaçando alguém na cidade.

De lá, voltaram para sua 
residência. “O juiz da comarca de 

Araputanga determinou uma busca e 
apreensão no meu escritório, no meu 
rancho, baseada em um bilhete 
anônimo, apócrifo, sobre uma suposta 
ameaça que eu teria feito a alguém. 

Nada disso é verdade, a arma 
que eles diziam que eu tinha, que era 
ilegal, é uma arma legal, registrada. 
Invadiram minha casa, arrebentaram 
quase tudo que tinha lá, me agrediram, 
sem mandado judicial. Eu estava na 
casa, foi arrombada sem mandado. Fui 
preso, arrancado da minha casa, da 
minha família. Minha família foi 
agredida, tudo feito ilegalmente”, 
relatou Ricardo Mamedes.

Luciana Mamedes, contra a 
qual não havia nenhuma determinação 
judicial, também foi algemada e retirada 
de dentro de casa, por determinação do 
delegado Miguel Macário Lopes, 
mantida com algemas inclusive na maca 
na qual foi socorrida depois de ter 

passado mal com o acontecido, de 
acordo com o relato do casal. O 
advogado passou a noite detido na 
delegacia, isolado em local “não 
condigno com a dignidade da 
profissão”, como destaca o relator do 
caso no TDP, Maurício Magalhães Faria 
Neto. No período, outros advogados 
subscreveram um pedido de prisão 
domiciliar ao juiz Renato José de 
Almeida costa Filho, quem determinou a 
busca e apreensão, que foi deferido 
depois de ser considerado “anômalo”. 
No processo em que considera 
procedente o desagravo, o relator 
enumera as ofensas às prerrogativas 
cometidas pelas autoridades.

O delegado, conforme o 
documento, exacerbou o limite da força 
a  s e r  u t i l i z a d a ;  p r o c e d e u  o  
arrombamento de porta do endereço que 
sequer era arrolado como alvo das 
buscas; utilizou algemas; segregou o 

 fato ocorreu na tarde da última Osegunda-feira, 31 , em São José 
dos Quatro. A "Boca de Fumo", 

já vinha sendo investigada a vários 
meses, e  foi derrubada pelos Policiais 
Civis de Quatro Marcos.  O Suspeito 
bastante conhecido na Região de 
Mirassol D'Oeste foi preso com uma 
pequena porção de drogas, e na 
seqüência foi constatado que era apenas 
uma pequena fração, retirada de um 
tablete maior de pasta base de cocaína, 
conforme informou o Dr. Henrique 
Trevisan, Delegado de Polícia Civil, da 
cidade de São José dos IV Marcos.

A casa do suspeito começou a 
desabar quando Policiais Militares, da 3ª  
Cia PM, de São José dos Quatro Marcos 
realizaram a sua abordagem. Os 
Policiais realizavam patrulhamento pela 
Avenida São Paulo, quando se 
depararam com uma motocicleta Honda 
Biz, com placas da Cidade de Tangará da 
Serra-MT.

Dois detalhes chamaram a 
atenção dos Policiais, sendo a primeira 
que haviam um homem e duas mulheres, 
na moto, e a segunda que a placa era de 
outra cidade. Durante abordagem foi 
identificado o suspeito R.C.R, como 

condutor da motocicleta, e ainda as 
ocupantes F.S.S. de 19 anos e 
Adolescente V,C. G.M. de 17 anos.

D u r a n t e  a  v i s t o r i a  f o i  
encontrada com o suspeito uma 
trouxinha com substância análoga a 
pasta base de cocaína. Diante dos fatos o 
suspeito foi conduzido, juntamente com 
as passageiras para a Delegacia de 
Polícia Civil de São José dos Quatro 
Marcos, onde outras providências foram 
tomadas.                     

Quando os Investigadores 
tomaram conhecimento do fato 
ocorrido, constataram que o suspeito era 
o mesmo que já vinha sendo monitorado 
e acompanhado, em uma investigação 
sobre tráfico de drogas, que apontava 
sua residência como ponto de vendas de 
entorpecentes.

Posteriormente uma equipe de 
investigadores se deslocou até a 
residência no mesmo, no bairro Jardim 
Popular, onde foi aprendido um tablete 
de pasta base de cocaína. No local estava 
a esposa do mesmo que foi conduzida 
juntamente com a droga , para a DP.

O  r e f e r i d o  t a b l e t e  j á  
apresentava vestígios de que uma 
pequena quantidade havia sido retirada, 
sendo constatado que era a mesma que 
se encontrava em poder do suspeito, 
quando foi abordado pelos Policiais 
Militares. Os trabalhos da Polícia 
continuam, sendo apurados o real 
envolvimento das mulheres e da 
adolescente, com a droga apreendida.

 fato foi registrado na tarde da Oúltima terça feira (1) na BR 174 
no perímetro urbano de Pontes e 

Lacerda, quando os policiais da PRF a 
principio pararam uma carreta para uma 
fiscalização de rotina, e descobriram que 
a carteira de habilitação do motorista era 
falsa. O dado obtido na CNH era de um 
taxista de Minas Gerais e quando a farsa 
foi descoberta o suspeito de 37 anos 
disse estar passando mal sofrendo de 

ataque epilético e que necessitava de 
atendimento medico, uma tentativa 
frustrada de ludibriar os policiais.

Segundo as informações da 
Policial Rodoviária Federal, o homem já 
possui antecedentes criminais, tendo 
sido preso anteriormente pelo mesmo 
crime, dirigindo com Habilitação falsa. 

A Carreta estava carregava de 
pedrisco, saiu de Cáceres e tinha como 
destino a cidade de Sapezal.

OFENSA A ADVOGADOS

OAB/MT se manifesta por remoção 
de juiz e delegado de Araputanga

Na pauta, requerimento à Corregedoria-Geral de Justiça do TJ-MT, a imediata remoção do juiz e à Corregedoria da Polícia Civil, a remoção do delegado

OAB/MT

Comissão entrega desagravo ao TDP da OAB/MT  

Foto: Assessoria

VAREJISTA

Policiais estouram boca de fumo
na periferia de Quatro Marcos

PJC/PM-MT c/ Redação

Tabletes da branca maldita estavam no mocó da Av. SP

 Foto: Reprodução

CNH DE TÁXI

Suspeito detido na MT 174
com habilitação falsificada
Da Redação

Caminhão carregado de pedrisco, ficou retido 

Foto: PRF-MT
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estava sob efeito de drogas.
A prisão foi feita após 

denúncia do Conselho Tutelar da 
cidade, que tirou a guarda das 
crianças do casal, por constatar 
que as meninas viviam em local 
insalubre, além de sofrerem 
maus-tratos. As vítimas foram 
levadas para uma Casa-abrigo e, 
em seguida, para uma unidade de 
saúde.

A médica plantonista 
verificou que a menina de três 
anos  es tava  com o  h ímen 
rompido e a irmã dela também 
apresentava suspeita de abuso 
s e x u a l .  U m  p s i c ó l o g o 
especializado constatou os 
abusos ao conversar com a garota 
mais velha. 

O pai e a mãe receberam 
foram presos ainda na sede do 
C o n s e l h o  T u t e l a r  e 
encaminhados para a delegacia, 
onde o caso foi registrado. As 
crianças estão sob os cuidados da 
Casa-abrigo.

Em outra ocorrência, a 

 P o l í c i a  C i v i l  d e ARondonópolis prendeu 
Thiago Leopoldino Lima 

Ferreira, 32, pelo crime de 
estupro de vulnerável, na tarde da 
última terça-feira (1°), dia em que 
ele abusou sexualmente das 

próprias filhas de 2 e 3 anos de 
idade. A mãe das meninas, Vanice 
Xavier Pereira Andrade, 22, 
também foi presa pelo crime de 
maus-tratos, pois consentia com a 
ação do marido. Ela contou que 
os abusos aconteciam quando ele 

  rês homens e uma mulher Tforam presos na noite da 
terça-feira (1), próximo à 

rodovia Mário Andreaza, em 
V á r z e a  G r a n d e ,  a p ó s  s e 
envolverem em uma troca de tiros 
com a Polícia Militar e serem 
detidos por estarem com um carro 
roubado e clonado. Um dos 
suspeitos bateu a cabeça e teve 
convulsões durante a fuga.

Segundo informações do 
boletim de ocorrências, os 
policiais militares faziam ronda 
pelo Centro de Várzea Grande 
quando avistaram e abordaram 
dois homens. 

Nada foi encontrado com 
eles, porém os dois estavam 
nervosos e não paravam de 
transpirar e tremer. Os militares 
separaram os dois para interrogá-
los e as respostas deles eram 
contraditórias. A polícia acionou 
uma equipe de inteligência para 
monitorar os dois. Como nada foi 
encontrado com os suspeitos, os 
dois foram liberados. 

Minutos depois a equipe 
contatou os policiais e informou 
que os dois teriam entrado em um 
Gol prata e seguiam para a 
rodovia Mário Andreaza. Os 
policiais foram até o local e 
abordaram o veículo atrás da 

Fábrica da Coca-cola.
N o  m o m e n t o  d a 

abordagem, um dos suspeitos, de 
22 anos, saiu do carro com uma 
arma de fogo em punho, e antes 
que conseguisse apontar para 
algum militar,  os policiais 
dispararam contra ele. 

O suspeito então tentou 
fugir pulando o muro de uma 
residência próxima, mas bateu a 
c a b e ç a  e  c a i u  n o  c h ã o , 
convulsionando. O homem foi 
socorrido e encaminhado ao 
Pronto Socorro Municipal de 
Várzea Grande.

Os outros dois suspeitos, 
um homem de 26 anos, um de 19 e 
uma mulher de 18, que estavam 
dentro do carro, foram detidos, e 
com eles foi encontrada uma 
televisão de 39 polegadas. 

O veículo apresentava um 
forte odor de tinta fresca, e ao 
fazer a checagem, os policiais 
constataram que se tratava de um 
carro que havia sido roubado no 
último dia 26 de julho. 

O dono do carro foi 
conta tado  e  in formou aos 
policiais que a placa do veículo 
estava com numeração diferente.

Os policiais perceberam, 
então, que o carro havia sido 
clonado.

de Saúde, no almoxarifado 
central. Com a desativação, pelo 
Governo Federal, do programa da 
Farmácia Popular do Brasil, a 
estrutura passou a ser usada como 
Farmácia Básica Municipal, para 
a distribuição de medicamentos 
gratuitos.

Assim, o paciente do SUS 
que tenha a receita em mãos pode 
se dirigir ao Postão, que atende 
até às 22 horas, ou à Farmácia 
Básica Municipal na rua Cel José 
Dulce, que atende, inclusive, aos 
sábados pela manhã.
 Para os pacientes idosos e 
com dificuldade de locomoção, 
ainda há o programa remédio em 
casa, que leva os medicamentos 
de uso contínuo diretamente para 
os pacientes.

levando o número de Eatendimentos para mais 
de 250 consultas diárias 

no Centro de Especialidades 
Médicas, o turno das 16 às 22 
horas vem reduzindo a fila de 
especialidades como ortopedia, 
além do atendimento de clínico 
geral para pacientes não urgentes.

Na terça-feira, (1), o 
vereador Cézare Pastorello foi à 
unidade para avaliar a eficiência 
do atendimento noturno. “Só hoje 
estão sendo atendidas 120 
pessoas, no contra-turno, o que 
somado às 140 que já foram 
atendidas de dia, dá um total de 
260 atendimentos. Isso sem falar 
na instalação da Farmácia Básica 
na unidade, que tem fornecido os 
medicamentos na hora. A política 
de ampliação do atendimento já 
está surtindo resultado.”

O vereador ainda destaca 
o  c a r á t e r  p r e v e n t i v o  d o s 
atendimentos, visto que muitas 
p e s s o a s  q u e  p r o c u r a m  o 
a t e n d i m e n t o  n o t u r n o  t e m 
problemas não tratados, e vêm se 
automedicando, por falta de 
t e m p o  p a r a  p r o c u r a r  u m 
encaminhamento. “todas as 
pessoas com quem falei vinham 
se automedicando, postergando o 
diagnóstico de problemas que 
talvez sejam graves. Dar esse 
acesso ao trabalhador é uma das 
melhores ações da gestão do 
prefeito Francis e da secretária 
Evanilda. 

Realmente, juntaram a 
eficiência do serviço público com 
a  s e n s i b i l i d a d e  d a 
responsabilidade social. Vamos 
t r aba lha r  pa ra  ampl ia r  a s 
especialidades e, principalmente, 
valorizar o espaço. Por exemplo, 
o  e q u i p a m e n t o  d e 
ultrassonografia também poderia 
ser usado neste turno. Ainda não é 
por falta de profissional. Vamos 
trabalhar nisso.” A secretária 
Evanilda diz que a experiência 
deu certo, e vai fazer algumas 
adequações.

Com a farmácia básica 
atendendo no CEM, passam a ser 
3 as unidades de dispensa de 
medicamentos. Antigamente, os 
medicamentos gratuitos eram 
fornecidos apenas na Secretaria 

MONSTRENGOS

Policia civil enjaula tarados
que estupraram  3 crianças

Em Rondonópolis o desnaturado pai estuprou as próprias filhas de dois e três anos e em Confresa, foi preso o fugitivo que violentou a filha de 8 anos em P. Lacerda

Da Redação

Tarados Thiago e Cairo, já estão atrás das grades 

 Fotos: PJC e PM-MT

SESSÃO CORUJA

Atendimento no Postão
reduz las de pacientes
Da assessoria

Ampliação do atendimento já está surtindo resultado  

Foto: Assessoria

Polícia Civil de Confresa em ação 
i n t e g r a d a  c o m  a  P J C  d o 
município de Pontes e Lacerda 
prendeu Cairo Gomes Ferreira, 
43, acusado de estupro contra 
uma criança de apenas 8 anos. A 
prisão do estuprador aconteceu 
na terça-feira, (1º), em Confresa 
em cumprimento ao mandado de 
prisão expedido pela Comarca de 
Pontes e Lacerda. A prisão só foi 
possível graças ao trabalho 
integrado de inteligência entre as 
delegacias de Confresa e Pontes e 

Lacerda.
O estupro ocorreu no mês 

de outubro de 2016, quando após 
o crime o acusado que atualmente 
residia em Confresa fugiu da 
cidade e passou a ser procurado 
pela justiça.

Ontem, o Delegado de 
Polícia Civil, André Rigonato, 
procedeu ao interrogatório de 
Ca i ro  e  pos t e r io rmen te  o 
estuprador foi encaminhado para 
Cadeia Pública de Porto Alegre 
do Norte.

AGITOS NA NOITE

Na trombada com suspeitos
policia agarra 4 assaltantes
O.D c/ Redação

Suspeitos foram detidos e levados até a Delpl de VG  

Foto: PM-MT

Urgência e Emergência sejam 
encaminhados para outra unidade de 
referência, para que tenham o devido 
atendimento até que a solução do 
Setor seja solucionada.”

O alerta foi feito após o 
diretor da Santa Casa de Pontes e 
Lacerda, Ideraldo Pires, anunciar no 
programa Visão Crítica, do SBT, do 
dia 24 de julho, que o Hospital 
fecharia se a situação financeira não 
fosse revertida e que a partir da terça-
feira (1) não receberia mais nenhum 
paciente para atendimento através da 
rede pública estadual de saúde.

A decisão foi tomada depois 
que o Governo do Estado decidiu 

reduzir os repasses ao Hospital, 
passando de 792 mil para 320 mil 
reais. De acordo com o Diretor, os 
pacientes que já estão internados vão 
continuar recebendo atendimento, 
mas não vai receber mais ninguém a 
partir de meia noite.

O diretor também citou 
alguns dos procedimentos que não 
serão mais efetuados pelo Hospital, 
tais como Partos e todos os tipos de 
cirurgias, lembrando que a Santa 
Casa atende 10 município que 
compreendem o pólo regional de 
saúde, mas doravante só vai 
funcionar apenas com urgência e 
emergência.
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m ofício encaminhado para Uos Escritórios Regionais de 
Saúde de Pontes e Lacerda e 

Cáceres comunica que o Hospital 
Regional não suporta toda a 
demanda de pacientes que será 
gerada com o fechamento da Santa 
Casa. O ofício alerta que o box de 
emergência do Hospital está com a 
lotação máxima e que não há 
nenhuma possibilidade de receber 
novos pacientes em estado de 
urgência e emergência.

E m  u m  t r e c h o  d o  
documento, o Hospital diz que 
“devido a inexistência atual de leitos 
no Box de emergência, e sem 
condições de atendimento a novos 
pacientes, solicitamos que os que 
necessitarem de atendimento de 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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Segundo o parlamentar, a medida 
não pode partir dele por meio de proposta de 
Lei, pois configura vício de iniciativa, o que 
barraria o projeto. Contudo, Dr. Leonardo 
informou que o governador se mostrou 
favorável a sugestão e já designou aos 
responsáveis do Poder Executivo para que 
seja estudado um projeto.

Vale destacar que, o piso salarial 
dos agentes é reajustado pelo Congresso 
Nacional, contudo está “congelado” há três 
anos. Com a política de corte de gastos, 
devido às dificuldades econômicas que o 
país vem enfrentando, não há indícios de 
que esse reajuste saia em breve e foi 
pensando nisso que Dr. Leonardo propôs a 
medida em âmbito de Mato Grosso, para 
amenizar essa situação.

Segundo o deputado, esta medida 
já acontece em outros estados, como é o 
caso de Mato Grosso do Sul. De acordo com 
o projeto, o valor será equivalente a 50% do 
valor fixado para o salário mínimo nacional 
vigente. O incentivo será repassado do 
Fundo Estadual de Saúde aos Fundos 
Municipais de Saúde, que ficam obrigados 
a transferir, direta e integralmente aos 
agentes.

Conforme a  proposta ,  os  
municípios serão obrigados a enviar, 
anualmente, à Secretária de Estado de 
Saúde ,  um re l a tó r io  de  ges t ão ,  
acompanhado de balanço dos recursos 
financeiros do incentivo. Se o município 
não cumprir com essa apresentação de 
balanços e relatórios, as transferências de 
recurso serão suspensas.

“Os nossos agentes merecem um 
incentivo salarial, pois trabalham dia a dia, 
debaixo de sol, indo nas casas, atendendo a 
nossa população. Eles são figuras 
importantes no processo de promoção e 
prevenção da saúde, são fundamentais 
quando o assunto é assistência básica e 
merecem ser reconhecidos”, ressaltou o 
deputado Dr. Leonardo.

á anos, as categorias dos agentes Hcomunitários (saúde e endemias) 
v ê m  l u t a n d o  p o r  u m a  

complementação salarial, ao piso atual, que 
é de R$ 1.014 mensais. Grande defensor dos 
agentes, o deputado Dr. Leonardo (PSD), 

coordenador geral da Frente Parlamentar 
que auxilia esses profissionais na 
Assembléia Legislativa, em reunião com o 
governador Pedro Taques (PSDB), propôs a 
criação de um repasse de incentivo 
estadual.

 partir de outubro será realizado em ACáceres o Censo Agro 2017,com 
duração de 6 meses, em todas as 

propriedades rurais do município,  
levantando dados demográficos e de 
produção.

Para tanto, aconteceu na tarde do 
dia 31 de julho último, na sala de reunião no 
gabinete do Prefeito de Cáceres, uma reunião 
com representante do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e da Câmara 
Municipal, bem como de outras instituições, 
com o objetivo de formar uma Comissão 
Municipal de Geografia e Estatística, para 
pedir apoio em estruturas locais que 
viabilizem o suporte necessário à coleta de 
dados do Censo Agropecuário, que são 
essenciais para o município.

Ressa l t e - se  que  j á  fo ram 
contratados pelo IBGE de Cáceres, 
licenciadores e 6 coordenadores, que 
começam a fazer o treinamento neste mês de 
agosto e o censo começará no dia 1º de 
outubro, tendo como base que serão 
visitados aproximadamente 130 mil 

estabelecimentos.
Os 12 recenseadores e os 6 

supervisores serão treinados para fazer o 
levantamento de mais de 2.800 propriedades. 
Por ser uma cidade pólo e com unidade do 
IBGE, Cáceres concentrará o treinamento, a 
coleta e a validação, também, das cidades de 
Curvelândia, Lambari do Oeste e Salto do 
Céu.

A Vice- Prefeita, Eliene Liberato, 
comentou que “Nossos dados não refletem a 
realidade e a população cacerense vai 
ficando deficitária em algumas políticas 
publicas.” Já o Coordenador Pedro Splodore, 
explicou que, “É a única pesquisa  que vai em 
todos os estabelecimentos agropecuário do 
pais, para obter informações  do que, onde, 
quanto e como produz cada produtor.

Os vereadores Valter Zacarkim 
(PTB) e Elza Basto (PSD), também 
membros da comissão, se comprometeram 
em ajudar na mobilização.
Os dados levantados ficarão disponíveis para 
a população a partir de março do ano de 
2018.

HRC acende sinal vermelho
para atendimentos regionais

NO LIMITE

Devido inexistência atual de leitos e sem condições de atendimento a novos 
pacientes, HR solicita que urgência e emergência sejam levados à outra unidade

Assessoria c/ Redação

Saúde pública falida não atende demanda regional  

Foto: Arquivo

CALA-BOCA

Agentes de saúde e de endemias
poderão ter incentivo financeiro
Assessoria c/ Redação

Dep. Dr. Leonardo defende uma complementação  

Foto: Assessoria

NÚMEROS AOS BOIS

Parceria IBGE/Cáceres
fará censo agropecuário
Da Redação

Já foram contratados licenciadores e coordenadores 

 Foto: Reprodução

TINTUREIRO
Hoje pelo calendário se comemora o Dia 
do Tintureiro, profissional responsável 
por deter o conhecimento de técnicas de 
tingimento de tecidos como a lã, a juta, o 
a lgodão ,  a  seda ,  en t r e  ou t ros .  
I n f e l i z m e n t e ,  h á  a l g u m  t e m p o  
praticamente quase extinta, a profissão 
ainda tem alguns gatos pingados por ai, 
haja vista, as técnicas especiais 
desenvolvidas em indústrias, relegando ao 
abandono os parceiros dos alfaiates da 
década de 40,50 e 60 do século XX.Hoje, a 
era da calça rasgada no joelho, prá que 
tintureiro? Se ainda, existir algum, nossas 
saudações pela data.

SUPERÁVIT
A balança comercial brasileira voltou a 
quebrar recordes em julho e de acordo com 
o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, o país registrou 
superávit (exportações maiores que 
importações) de US$ 6,29 bilhões, o maior 
para meses de julho desde o início da série 
histórica, em 1989. No acumulado de 
janeiro a julho, o superávit, de US$ 42,51 
bilhões, também foi o maior da série 
histórica para o período, números que 
desmascaram o papo furado de crise 
propalado pelo governo para tirar pão de 
criancinha.

ONDE A CRISE?
O senador mato-grossense José Medeiros 
defendeu as reformas propostas pelo 
presidente Michel Temer, durante 
audiência pública na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do 
Senado Federal. Para ele, a situação 
econômica do país exige reformas e se 
demonizarmos uma reforma e nunca 
fizermos, daqui a um tempo não teremos 
Previdência nenhuma. Seria bom que o 
senador começasse pela reforma do seu 
holerite, reduzindo para um salário 
mínimo e divulgar mais o superávit do 
país, dinheiro do povo que os políticos 
esbanjam.    

POVO ENDIVIDADO
Com pouco mais de 118 mil famílias 
endividadas, Cuiabá teve em julho um 
pequeno crescimento no número de 
inadimplentes com relação ao último mês, 
quando os registros eram de 117.809, 
mantendo-se estável diante do cenário 
nacional. Os dados, atualizados na terça-
feira (1), representam 61,6% da população 
da Capital, segundo a pesquisa por 
amostragem, que mede o Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor.É como a 
gente diz, governo rico, povo miserável, 
mas...cada povo tem o governo que 
merece, não é?Mas, este que aí está, não 
foi sequer eleito!

OLHO NO PETRÓLEO
O Escritório do Alto Comissionado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ONU) pediu às autoridades da Venezuela 
que respeitem o direito dos seus cidadãos à 
liberdade de expressão, assembléia e 
manifestação pacífica. Voltando no 
tempo, claro, sem tecer loas a qualquer 
espécie de ditadura, a gente questiona, 
qual teria sido a postura da ONU, da OEA 
e demais milagreiras instituições 
internacionais durante a ditadura militar 
no Brasil? Todos sabem que o peso da 
Venezuela é o petróleo, como no Iraque.

Cáceres-MT, quinta-feira 03 de agosto de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Como era de se esperar, os 
deputados estaduais de Mato Grosso, 
com certeza, a exemplo de outros 
estados, ainda não retornaram a rotina de 
“trabalho” parlamentar após três 
semanas de recesso legislativo e na 
manhã de ontem, 1º dia após o recesso, 
somente 8, dos 24 parlamentares 
c o m p a r e c e r a m  a  A s s e m b l é i a  
Legislativa. Com isso, o presidente da 
Casa de Leis, Eduardo Botelho, do PSB, 
apenas abriu a sessão para encerrá-la 
instantaneamente. 

Para quem se surpreende, a a 
falta de quórum, traduzindo, ausência de 
deputados em assembléias, não é 
novidade, na magna, a federal, é rotina, 
tem parlamentar que aparece por lá, uma 
vez por mês, somente pra retirar o 
polpudo holerite e rir na cara do povo. 
No picadeiro deste imenso Circo Brezil, 
o stand-up é suis-generis ao ponto de na 
sessão do dia 30 de junho deste ano, a 
única presença naquela casa de leis, com 
vários fora da lei, ser a de um deputado 
presidiário. Conforme dados do 
Congresso em Foco, o deputado Celso 
Jacob (PMDB-RJ) foi o único 
parlamentar a registrar presença naquela 
sessão da sexta-feira, 30 de junho de 
2017, em sua primeira saída da cadeia 
para trabalhar, e, claro, a sessão foi 
cancelada por falta de quórum. 

Para quem não sabe, o tal de 
quorum, é uma expressão usada por 
todos quando se quer referir um número 
mínimo de participantes para validade 
de decisões tomadas num grupo. 
Literalmente, "quorum" significa "dos 
quais", sendo originado da palavra 
"qui", que significa "quem" ou "qual". 
Remonta-nos a Vergílio, um antigo 

poeta latino, no livro 'Eneida', que conta 
a história de Enéias e um grupo de 
bravos guerreiros que partiram para a 
batalha, "dos quais" (quorum) apenas 
alguns bravos heróis conseguiram 
retornar para testemunhar a dureza dos 
combates. A partir daí, a locução "dos 
quais" (quorum) passou a ser aplicada a 
todo grupo que se reúne com um número 
mínimo de "heróis" necessários para o 
funcionamento da entidade que 
compõem. No caso em supra, nada a ver 
com heróis, já que estamos nos referindo 
a políticos, muitos deles, envolvidos em 
corrupção, réus na Lava-Jato, e coisas de 
Brezil, investidos no cargo de juiz de um 
tribunal legislativo coadjuvando a 
ópera-bufa no decisório contra um 
presidente não eleito. 

Dos tais, que podem aceitar ou 
não a denuncia da PGR contra Temer, 

autorizando ou não o Supremo Tribunal 
Federal a analisar uma denúncia 
criminal contra o presidente, 47 
respondem a ações penais na mais alta 
corte do país. Desses, ao menos seis 
exercem o mandato mesmo condenados 
à prisão, inclusive o presidiário, que não 
faltou àquela sessão do final de junho, 
daí a gente não botar muita fé no angu de 
caroço, mais pra pizza a ser saboreado 
posteriormente no Jaburu. 

Oxalá, estejamos enganados, 
mas como o tal de quorum havia sido 
fechado na hora do almoço de ontem, 
tudo leva a crer que o jantar foi gordo, 
r egado  a  champanha  e  v inho  
importados, bancados pelos nossos 
impostos. Se tem marmelada, como diz 
este editor na musica Cachaça com 
Chandon, o palhaço continuará sendo o 
povo, e Viva o Brasil.

A confiança dos brasileiros nas 
instituições do país despencou no último 
ano e está no pior nível desde 2001. Só 
24% das pessoas acredita no governo e 
62% delas dizem que o sistema nacional 
como um todo ruiu e não é mais capaz de 
atender as demandas da sociedade. 

A corrupção é o maior temor dos 
brasileiros e o a proteção da economia 
nacional é desejada pela maioria deles, 
m e s m o  q u e  s i g n i f i q u e  m e n o r  
crescimento. Estas são as principais 
conclusões do estudo global Edelman 
Trust Barometer 2017, que o blog dá 
com exclusividade. 

D e s c r e n ç a ,  m e d o  e  u m  
individualismo exacerbado são as 
características mais ressaltadas no 
levantamento. 

A deterioração geral na relação 
dos indivíduos com o governo, as 

empresas, as ONG's e a mídia ocorreu 
em 21 dos 28 países pesquisados e o 
Brasil está entre aqueles que tiveram a 
piora mais acentuada, passando a 
integrar o grupo dos “desconfiados”. 

No Brasil, a confiança caiu em 
três instituições e com pouca diferença 
entre os dois públicos, ou seja, o 
sentimento é o mesmo entre os 
“informados” e o público “geral”. Até 
2015 a “elite” brasileira sempre confiou 
mais como em outros países ainda 
acontece. Agora não, todos se juntaram 
num bolo que não enxerga mais 
credibilidade nas instituições no Brasil. 

O sistema é parcial em prol das 
elites que são indiferentes ao povo 
ficando mais ricas do que merecem; o 
trabalho duro não é recompensado; as 
crianças não terão um futuro melhor; o 
país não está na direção certa; não há 

confiança nos líderes atuais; os 
'reformadores' e 'energéticos' são 
necessários para gerar as mudanças.  
Essas foram “verdades” captadas pela 
pesquisa sobre senso de injustiça, 
desesperança e desejo de mudança no 
país. 

A conclusão é alarmante. Para 
62% dos brasileiros, o sistema está 
falhando com elas. “O baixo índice de 
confiança corrobora a falência do 
sistema. Este é um ciclo de desgaste 
contínuo que gera um vácuo para o 
crescimento do populismo. A falta de 
confiança é a gasolina e o medo que 
nasce com a ruptura com sistema, o 
fósforo”, disse o Rodolfo Araújo, diretor 
de Marca e Inteligência da Edelman 
Significa no Brasil – braço brasileiro da 
a g ê n c i a  d e  c o m u n i c a ç ã o  
integrada.***___ Thais Herédia – G1.
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Um ofício encaminhado para os Escritórios Regionais de Saúde de 
Pontes e Lacerda e Cáceres comunica que o Hospital Regional não suporta 
toda a demanda de pacientes que será gerada com o fechamento da Santa 
Casa. O ofício alerta que o box de emergência do Hospital está com a 
lotação máxima e que não há nenhuma possibilidade de receber novos 
pacientes em estado de urgência e emergência.  Página 03

A partir de outubro 
será realizado em Cáceres o 
Censo Agro 2017,com 
duração de 6 meses, em 
todas as propriedades rurais 
do município, levantando 
dados demográficos e de 
p r o d u ç ã o .  J á  f o r a m  
contratados pelo IBGE de 
Cáceres, licenciadores e 6 
c o o r d e n a d o r e s ,  q u e  
c o m e ç a m  a  f a z e r  o  
treinamento neste mês de 
agosto e deverão visitar 
aproximadamente 130 mil 
estabelecimentos. 

  Página 03

Há anos, as categorias dos agentes 
comunitários (saúde e endemias) vêm 
lutando por uma complementação 
salarial, ao piso atual, que é de R$ 1.014 
mensais. Grande defensor dos agentes, o 
deputado Dr. Leonardo, em reunião com o 
governador Pedro Taques, propôs a 
criação de um repasse de incentivo 
estadual. O piso salarial dos agentes é 
reajustado pelo Congresso Nacional, mas 
está “congelado” há três anos. 

A Polícia Civil de Rondonópolis prendeu Thiago Leopoldino 
Lima Ferreira, 32, pelo crime de estupro de vulnerável, na tarde da última 
terça-feira (1°), dia em que ele abusou sexualmente das próprias filhas de 2 
e 3 anos de idade. A mãe das meninas, Vanice Xavier Pereira Andrade, 22, 
também foi presa pelo crime de maus-tratos, pois consentia com a ação do 
marido. Já em Confresa Cairo Gomes Ferreira, acusado de estupro contra 
uma criança de apenas 8 anos em Pontes e Lacerda.  Página 04

FALÊNCIA MÚLTIPLA

Hospital regional ultrapassa o
limite e acende sinal vermelho

Hospital diz com inexistência de leitos no Box de emergência, e sem condições de 
atendimento a novos pacientes, atendimentos afins, devem ir para outras unidades

Agentes censitários estarão em campo no mês de outubro  

Foto: Arquivo

DIAS DE CAMPO

Cáceres realizará o censo
agropecuário em outubro

BERERÉ NO CASH

Reunião de parceiros aconteceu no paço municipal  

Foto: Assessoria

Deputado defende incentivo financeiro à agentes de saúde

Página 03
Parlamentar Dr. Leonardo agiliza o projeto  

Foto: AL-MT

ENJAULADOS

Capturados pais tarados
que violentaram 3 filhas

Cairo e Thiago vão passar boa temporada na jaula  

Fotos: PJC e PM-MT

CONTRA-TURNO

Postão de Cáceres amplia a
tendimento e reduz filas  
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ARAPUTANGA

Tribunal da OAB/MT quer
remoção de juiz e delegado
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NARCOTRÁFICO

PRF mira Cáceres
na Operação Égide 
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