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DOCENTES

VIOLÊNCIA EXTREMA

PADRE LANCIOTI

Auditoria realizada pela Secretaria de Estado de Saúde no setor de 
oncologia do Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes aponta 
superfaturamento dos serviços entre 2012 e 2017 e ainda atividades que o 
secretário de Estado Luiz Soares avalia como criminosas. Ele estima que o 
prejuízo aos cofres públicos seja de aproximadamente R$ 78 milhões ao 
longo dos 5 anos. Página 03

IFMT abre concurso
provimento de vagas

Pauladas, golpes de facão
e tijoladas mataram idoso

Peregrinação já mobiliza
católicos em nossa região

FANTASMAS

Relatório aponta suspeitas
de fraude milionária no HR

Dados coletados dos prontuários, constatou cirurgias e procedimentos oncológicos sem ter nos registros exames que comprovam a existência ou suspeita da doença

Secretário Luiz Soares acredita em atividades fantasmas   

Foto: RDNews

MADRUGADA FATAL

Colisão de moto com poste
mata mecânico em Cáceres

Mais uma vítima fatal de 
acidente de motocicleta foi 
registrada em Cáceres, desta 
feita, na madrugada de sábado 
último, (22) ocorrido na Avenida 
José Pinto de Arruda, no Bairro 
do Junco, em Cáceres, que tirou a 
vida de Luciano Vicente Artiaga 
(34). Popularmente conhecido 
como Shaulin, o jovem pilotava a 
moto Yamaha Fazer, de cor cinza, 
placas KAJ 8864, quando veio a 
colidir com um poste. 
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Vitima fatal Luciano Artiaga, o Shaulim foi sepultado domingo    

Foto: Reprodução

POR DECRETO

Novela da política de pesca
pode voltar a pauta em MT

Desde registros e licenças, 
transporte e comercialização, passando 
pela regulamentação de equipamentos e 
apetrechos, até a previsão sobre 
proibições, fiscalização e punições, tudo 
está disposto no projeto de lei nº 267/2018, 
em trâmite na AL-MT, que dispõe sobre a 
política de pesca no estado. Apresentado 
pelo deputado José Domingos Fraga, o 
projeto de lei deve ir à votação depois do 
período eleitoral. Página 05

Projeto de lei dispõe sobre registros e licenças para a pesca   

Foto: VivoVerde

Wesley Aparecido da Silva, 20, aproveitava o calor de sábado 
último com seu pai e amigos, para uma pescaria do Rio Paraguai e ao fim 
dela, mergulhou nas águas, segundo seu pai Flávio, para limpar as roupas 
sujas de areia e não mais voltou a tona. Seu corpo foi resgatado 
posteriormente sem vida em meio a galharia do rio, pelos bombeiros, 
acionados via fone.  Página 04

ÁGUAS TRAIÇOEIRAS

Mergulho fatal marca final
de pescaria no Rio Paraguai

Calor, pescaria e morte para Wesley, no Rio Paraguai   

Foto: Pedro Miguel
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«Como a oferta de 
emprego é pouca, muitos deles 
saíram para outras cidades. 
Alguns receberam passagens e 
outros foram morar com 
familiares", contou.

 Os três imigrantes 
chegaram em Cáceres, pela 
fronteira com a Bolívia, na 
semana passada, junto com um 
grupo de haitianos.

No entanto, segundo 
Sara da Silva, que faz parte do 
c o l e t i v o ,  a p e n a s  e l e s  
decidiram continuar na cidade 
e os outros saíram em busca de 
oportunidades em outros 
municípios. 

Outros voluntários 
também ajudam na integração 
dos haitianos. Para a maior 
parte dos imigrantes, o Brasil é 
uma oportunidade de ter 
melhores condições de vida. O 
dinheiro que eles recebem 

exterior. 

O s  h a i t i a n o s  
começaram o processo de 
imigração em 2010, após um 
t e r r e m o t o  d e  g r a n d e s  
proporções que atingiu várias 
famílias. Muitas vieram para o 
Brasil após perder casa, 
família e emprego.

M u i t o s  d o s  q u e  
chegaram a Mato Grosso 
conseguiram emprego na 
construção civil, por meio das 
obras da Copa do Mundo de 
2014.

também é para os parentes no 
exterior. "A intenção deles é 
arrumar um trabalho e enviar o 
dinheiro para os familiares que 
m o r a m  n a s  r e g i õ e s  
caribenhas", afirmou.

Tanto os haitianos 
quanto os venezuelanos 
procuraram refúgio em Mato 
Grosso em busca de trabalho 
para suprir as necessidades 
básicas. 

Um dos motivos da 
escolha é o fato de o Brasil ser 
responsável pelo maior rebanho 
bovino comercial do mundo. A 
Conferência Anual reúne os 
presidentes e CEO's das principais 
entidades representativas dos 
produtores de carne bovina da 
Austrália, Brasil, Canadá, México, 
Nova Zelândia, Paraguai e Estados 
Unidos. Juntos esses países são 
responsáveis por mais de 50% da 

e s a f i o s  c o m o  Dsustentabilidade, bem-
estar animal, mercado 

internacional, exportação e foco 
no consumidor foram os principais 
temas debatidos durante a 
Conferência Anual da Aliança 
Internacional da Carne Bovina 
(International Beef Alliance – 
IBA), realizada no Canadá. Desde 
2015, a Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat) 
representa o Brasil na Conferência 
e, nesta edição, foi confirmado que 
Mato Grosso será sede do encontro 
em 2019.

O Canadá possui um 

produção e 62% da exportação 
mundial de carne bovina.

É o caso da sucessão 
familiar, o aumento do consumo de 
carne por habitante, equilíbrio nos 
três pilares sustentabilidade, 
econômica, ambiental e social e, 
ainda, a defesa dos nossos 
interesses enquanto produtores. As 
nossas demandas não são muito 
diferentes e isso faz a

Aliança cada vez mais 
forte”, afirmou o vice-presidente, 
que participou do encontro 
realizado entre os dias 17 e 21 de 
setembro.

De acordo com o vice-
presidente da Acrimat, Amarildo 
Merotti, o encontro é uma 
oportunidade para compartilhar 
conhecimento, estratégias e 
discutir o futuro da pecuária 
mundial. “Embora disputemos 
mercados internacionais, tanto o 
Brasil quanto os demais países que 
compõem a Aliança têm muitas 
questões em comum. 

“Tivemos a oportunidade 
de conhecer todo o sistema de 
produção local passando pela cria, 
recria e engorda, onde quase a 
t o t a l i d a d e  é  f e i t a  e m  
confinamento. Pudemos avaliar o 
sistema de produção, adequação e 
verificar melhorias na qualidade, 

Além das discussões, os 
líderes do segmento puderam 
visitar propriedades na região de 
Vancouver e Alberta, que abrigam 
o maior rebanho do Canadá e 
também é o cinturão da  produção 
de grãos e forragem canadense. 
Para o diretor técnico da Acrimat, 
Francisco Manzi, o encontro é 
fundamental para a troca de 
experiências

rebanho de 15 milhões de cabeças 
de gado bovino e abate 5 milhões 
de cabeças. Além da produção 
d i r e t a  d e  c a r n e  p a r a  o s  
consumidores locais e exportação 
do produto - que chega a 50% da 
produção -, o Canadá também 
exporta animais vivos para os 
Estados Unidos.

BUSCA DE EMPREGOS

Haitianos em Cáceres tem
ajuda de mulheres negras

Para a maior parte dos imigrantes, o Brasil é uma oportunidade de ter melhores condições de vida, arrumar um trabalho e enviar o dinheiro para os familiares

G1-MT c/ Redação

Na chegada eles tiveram amplo apoio da municipalidade   

Foto: Assessoria

migrantes haitianos que Ie s t ã o  n a  C a s a  d a  
Passagem no município 

de Cáceres, estão contando 
com a ajuda do Coletivo de 
Mulheres Negras para arrumar 

emprego e ter condições de 
enviar dinheiro para as 
famílias que moram no 

Assessoria c/ Redação

ESTRATÉGIAS

MT sediará a conferência anual
da aliança internacional da Carne

tanto da criação dos animais como 
do produto final, para atender aos 
consumidores cada vez mais 
exigentes”, disse Manzi.

Além dos l íderes,  a 
Aliança possui um programa para 
desenvolver a liderança entre os 

jovens. 
Neste ano, os participantes 

f o r a m  r e s p o n s á v e i s  p o r  
apresentações sobre o uso de 
antibióticos e a proteína feita em 
laboratório, conhecida como carne 
falsa.

Vice-presidente da Acrimat, Amarildo Merotti   

Foto: Divulgação

Sérgio Ricardo, (TCE-MT), foi condenado a 
indenizar uma cabo eleitoral em R$ 10 mil pela 
acusação de ter falsificado a assinatura dela 
durante a campanha eleitoral de 2006. Na ação, 
Gisele Lopes da Silva Rezende afirmou que 
trabalhou como cabo eleitoral de Sérgio Ricardo 
para sua campanha de candidato para deputado 
estadual e que, posteriormente, ao buscar o seu 
nome junto ao site www.asclaras.org.br, 
encontrou uma doação em seu nome para ele no 
valor de R$ 1.050,00. Conforme ela, nunca fez 
qualquer doação para a campanha do réu e que a 
assinatura constante no recibo de doação não lhe 
pertence, fato este que ficou devidamente 
comprovado no Inquérito Policial n° 0450/2011-
4 – SR/DPF/MT”, consoante trecho da ação. 
Demorou, mas a vaquinha berrou, fica o alerta 
para eventuais nestas eleições.

A Receita Federal decidiu suspender as 
notificações que vinha fazendo a magistrados e 
membros do Ministério Público nas quais 
apontava a incidência de imposto de renda sobre 
o auxílio-moradia naquilo que não fosse 
comprovado como gasto na locação de imóvel 
em razão de seu cargo. A suspensão se deu por 
determinação da Advocacia Geral, que 
informou, não incidir o imposto, por tratar-se de 
verba indenizatória. Curioso prá não dizer 
chocante, ao cidadão comum o aluguel pago com 
seu salário não pode ser abatido isso na 
declaração de IR. Realmente, a justiça 
tupiniquim é isenta, de impostos, claro.

FAKES-BOMBA!
Tem muita gente recebendo e encaminhando 
charges, pegadinhas e fakes injuriosas e 
difamatórias de espertalhões da web, sem saber 
que  podem cair na malha fina da Policia Federal 
e do Ministério `Publico Federal, com aquele 
abacaxi pra descascar. Se conselho fosse bom, a 
gente não dava, vendia, mas é bom alertar os 
incautos, que mesmo sem uma legislação 
pertinente a estes tipos de crimes, o infrator pode 
abraçar uma jaca pelo artigo 29 do Código Penal 
vigente. Referido artigo diz que quem de 
qualquer forma participa de um crime incide nas 
penas a este cominada na proporção de sua 
culpabilidade.

VOTOS REGIONAIS

JUSTIÇA ISENTA

Uma pesquisa do instituto MT Dados realizada 
em Várzea Grande BA última semana, entre os 
50 mais votados para a assembléia legislativa de 
Mato Grosso não figurou nenhum candidato de 
Cáceres. Um tal de Daúde que apareceu na 
listagem, não tem nada a ver com nosso amigo 
jornaleiro que não mexe com esse trem de 
política. Então, a gente fica a matutar, será que só 
com votos locais e regionais em meio a tantos 
candidatos salvar-se ao alguns? Tal negócio, se 
não beliscar em terreiro alheio, colégios fortes, 
não vai encher o bico e já que não é crime ser 
pára-quedista, o jeito é dar o troco, sair do 
perímetro urbano, cobra que não anda, não 
engole sapo. 

ARENA BICHADA
Durante a final do campeonato brasileiro da série 
C, quando o Cuiabá disputava o titulo com o 
Operário de Ponta Grossa (PR), ambos já na série 
B em 2019, uma instabilidade no sistema elétrico 
da Arena Pantanal provocou a queda de energia 
em uma parte dos refletores do estádio na noite 
do último sábado. A falta de energia atrasou a 
partido por 1h30, só normalizada depois que 
engenheiros identificaram o problema e tiveram 
que religar o sistema de forma manual para que 
os refletores voltassem a funcionar. Coisas da 
Copa milionária que encheu os bolsos de 
políticos e que o mato-grossense vai pagar por 
décadas.

BERRO DA VAQUINHA

FUNDO DO BAÚ
O jornal O Matto-Grosso, (era com dois Ts 
mesmo) de 29 de outubro de 1922, em sua edição 
de nº 1817, página 3, abordava no artigo 
intitulado Palestra Científica Dedicada às Mães, 
algumas considerações sobre a alimentação da 
primeira infância, ilustrando a preocupação dos 
sanitaristas em formar uma mentalidade 
científica da maternidade:
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Naquele tempo se chamava Estação 
de Radio, era chique, dava status. Os dois, 
polacos Catarinas, ele, de Araranguá, ela, de 
Ibicaré, chegando em 1963 para fazer 
história nas comunicações de Mato Grosso. 
Da instalação do gerador de energia para a 
Cia Telefônica de Cáceres com Joni Fontes, 
à vibração no éter pantaneiro das ondas 
vibrantes da Radio TransLider e cinco anos 
após, em 1969, a instalação das torres de 
transmissão da Rede Mato-grossense de 
Televisão, à serviço de Wezes Zaharam, as 
mãos do casal escreviam as primeiras 
páginas sonoras do pantanal. Embora 
telefone e TV sejam comunicação, com 
licença, vamos a pauta do dia, o Radio, 
primeiro grande veículo de comunicação, 
que teve seus anos áureos, sobreviveu a era 
da TV e resiste ao advento da internet, 
adequando-se ao modernismo, sem 
entretanto perder o clima mágico de sua 
origem. 

Hoje o calendário registra o Dia do 
radio, data que homenageia o nascimento de 
Edgard Roquette Pinto, em 25 de setembro 
de 1884, responsável por fundar em 1923 a 
primeira emissora radiofônica do país: a 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Na 
época, o médico e antropólogo carioca 
Roquette convenceu a Academia Brasileira 
de Ciências a comprar os equipamentos da 
nova tecnologia, criando, a radio, que tinha 
o objetivo de divulgar educação e ciência no 
país. 

Após 95 anos da primeira radio 
brasileira entrar no ar, 54 anos da primeira 
radio cacerense dizer bom dia aos seus 
ouvintes, queremos voltando ao passado, 
lembrar e saudar em nome de todos os 
radialistas de nossa cidade e região, o 
saudoso casal Aderbal/Orfélia Michelis, que 
em 1964 abria os microfones da TransLider 
para todos. 

Os anos se passaram, da amplitude 
modulada (AM) às de freqüência modulada, 
(FM), as emissoras chegaram à última 

Quem ouve Luiz Garcia, Paulo 
Rocha, Alexia Shumacher, Luizmar 
Faquini, Dona Maridalva, Mel Campos e 
Marcelão Cardoso, dentre outros, não pode 
ignorar, que há mais de meio século o 
Mandrake Aderbal Michels na canequinha 
batia um papo animado com Chico Osmiro, 
Airton Montecchi,Iltom Arruda e Enio 
Dorado. A lampadinha na divisória do 
estúdio avisando que estava no ar e do outro 
lado, a D.J (disque-jockey) ou sonoplasta 
como queiram, Orfélia Michelis, ajeitando o 
vinil da jovem guarda ou do Tonico e Tinoco 
no prato da vitrola, antes do anuncio da hora 
certa. Como tinha Long-play, compacto 
simples e duplo, cada capa lindona, tudo 
bem cuidado na discoteca, em ordem 
alfabética! 

década do século XX, à era do radio online, 
também conhecida como web rádio, que 
utiliza o streaming pela internet para chegar 
aos seus ouvintes em tempo real. 
Funcionando de maneira totalmente online, 
a web rádio pode transmitir programas ao 
vivo ou até mesmo gravados, com alcance 
de audiência ilimitada, visto não estar 
restrita a uma determinada região. Partiu? 
Fechou? Abriu, isso sim, aquela nostalgia 
saudosista, que nos escusem os modernos, a 
gente não pode jamais ignorar as origens, as 
raízes cujas sementes germinaram a oitava 
maravilha de todos os tempos, o Radio. 

E neste seu dia, mais do que justo, 
saudar os heróis da canequinha, mesmo 
digital, reverenciar os semeadores deste 
sonho real, que continuará sempre No-Ar, 
de nossa vida: Tá na agúia, tafúia, Dona 
Mardidalva, não pode é mudar o dial, por 
favor.

Como muitos devem saber, o Brasil 
não tem uma etnia própria, mercê de seu 
descobrimento, invasões, desbravadores, 
mistura de franceses, holandeses e 
portugueses, imigrações, miscigenações, 
mesclando o índio com o caboclo, o negro 
com o caucasiano, o oriental com o mulato e 
nesta salada mista, impossível discernir o 
que seria a raça brasileira. Importante definir 
etnia e raça, para que não haja duvidas 
quanto ao nosso raciocínio: raça e etnia não 
são sinônimos, a primeira, conceitua um 
grupo definido pela mesma origem, 
afinidades linguísticas e culturais, enquanto 
que a segunda como distinção entre 
humanos, é um conceito socialmente 
construído de que existiriam diferenças 
biológicas entre as etnias. 

Parece meio complicado, mas se 
admitindo raça, como um conceito 
biológico aplicado aos subgrupos de uma 
espécie, analisando que a espécie humana 
não possui subespécies ou subcategorias, 
não seria correto então dizer, que existem 
diferentes raças humanas, mas etnicamente 
pelo que estudei, analisei e pesquisei, posso 
dizer que o Brasil empastelou bem suas 
raças. 

O bom disso tudo é que essa mistura 
racional, (razão de raças) gerou dialetos e 

costumes regionais, gente bonita, um 
idioma autônomo, legado pelo pátrio além-
mar, (somos o único país no subcontinente 
da América do sul a adotar o idioma 
português) e a integrar uma família 
p lane tá r ia  compos ta  pe los  c inco  
continentes.

Se, éramos na primeira visão de 
Cabral uma ilha, a de Vera Cruz, depois uma 
terra, a de Santa Cruz, habitada por nativos, 
povoada por lusos e negros, franceses e 
holandeses corsários, no decorrer dos 
tempos, mascates judeus e demais 
imigrantes formamos uma super-raça, não 
etnicamente, mas esteticamente invejável. 
Do mameluco ao cafuzo, do mulato ao 
caboclo, a terra do Pau Brasil começou a 
edificar esta Torre de Babel de raças mesmo, 
a partir do século XVIII com o advento das 
imigrações, miscigenando ainda mais a 
super-raça sem etnia. Da mestiçagem 
oriental/ocidente ao bronde, (moreno/loiro), 
aqui se incorporando o termo pós-net, desde 
o mascate dos sertões com as sonhadoras de 
arrabaldes aos atletas e Marias-chuteiras. 

De colonizadores (1500/1822) a 
imigrantes, (século XVIII e seguintes) nos 
transformamos num imenso lar global, 
abrindo as portas e portos para os suíços, os 
primeiros imigrantes europeus a se 

***___Rosane Michelis, jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 
em turismo.

estabelecerem no Brasil depois dos 
portugueses, 1819-1820, oriundos do cantão 
de Friburgo, daí o nome de Nova Friburgo, 
no Rio de Janeiro, onde a priori se 
aboletaram; os alemães no sul, cite-se: 
Pomerode, Blumenau, Joinville a região do 
Vale do Rio dos Sinos; os Italianos, entre 
1880 e 1930, principalmente nas cidades de 
Caxias do Sul, Farroupilha, Bento 
Gonçalves; os espanhóis, na década de 
1880, com destino às fazendas de café em 
São Paulo; da Terra do Sol Nascente, os 
Japoneses, a partir de 1908, no Navio Kasato 
Maru no Porto de Santos, (issei, o nissei e o 
sansei, respectivamente 1ª, 2ª e 3ª gerações), 
enfim, dezenas de imigrantes em busca do 
Eldorado, como os eslavos, lituanos judeus, 
finlandeses, etc. e nestes séculos de boas 
vindas e chegadas, vou fechar a viagem das 
raças, em no nosso Mato Grosso, um dos 
estados que mais tem mistura de povos e 
culturas, entre estes irmãos por parte de 
Adão e Eva que se fixaram na região, as 
nonas e nonos italianos, que vieram do sul 
do Brasil ou diretamente do país europeu e 
dos quais filhos e ou netos deles, eu nasci, 
Capisce amico-mio? Buongiorno!  
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Serão convocados para a 
Prova de Desempenho Didático os 
candidatos classificados na Prova 
Objetiva, que será aplicada no dia 18 
de novembro, e que obtiverem 
pontuação igual ou superior a 50 
pontos, e estarem dentro do 
quantitativo previsto no edital. A 
Prova de Títulos será de caráter 
unicamente classificatório.

A divulgação da relação 
preliminar de inscritos será 
disponibilizada, no dia 30 de outubro 
de 2018. Não haverá isenção total ou 
parcial do valor da taxa de inscrição, 
exceto para o candidato inscrito no 
Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, ou 
doador de medula óssea em 
entidades reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde, devendo 
apresentar comprovação e o prazo 
para solicitar a isenção expirou-se na 
semana passada.Em atendimento à política 

social e às ações afirmativas 
adotadas pelo governo federal, 
haverá reserva de vagas para Pessoas 
com Deficiência (PcD) e candidatos 
negros. O valor da taxa de inscrição é 
de 150 reais. Para se inscrever é 
imprescindível informar o número 

stão abertas até o dia 15 de Eoutubro, as inscrições para o 
Concurso Público do IFMT 

para o provimento de 24 vagas para 
docente nas seguintes áreas de 
c o n h e c i m e n t o :  A g r o n o m i a ,  
Biotecnologia, Direito, Educação 
Física, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Sanitária, 
Filosofia, Física, Geografia, 
História, Informática, Pedagogia, 
Po r tuguês / Ing l ê s ,  Qu ímica ,  
Sociologia e Zootecnica.

do Cadastro de Pessoa Física, o 
número do documento oficial de 
identidade e o endereço completo, 
inclusive com indicação do CEP 
correto.

A inscr ição ,  somente  
realizada no endereço eletrônico 
http://selecao.ifmt.edu.br não será 
para um campus específico e 
s o m e n t e  p a r a  a  á r e a  d e  
conhecimento pretendida.  A 
dis t r ibuição dos  candidatos  
aprovados ocorrerá em atendimento 
às necessidades do IFMT, devendo 
os mesmos ministrar aulas nos 
Centros de Referências, outras 
unidades e /ou outros municípios. O 
regime de trabalho será de tempo 
integral de 40 (quarenta) horas 
semanais em regime de dedicação 
exclusiva.

Congregação de Santa Catarina, 
Organização Social de Saúde que 
administrava a unidade, e da 
Empresa M.M.S Serviços de Saúde 
Ltda-EPP, terceirizada para atender 
os serviços oncológicos.

Soares relata que quando a 
OSS entregou o hospital  à  
administração do governo, um grupo 

Agora, o secretário diz que o 
Estado espera que os Ministérios 
Públicos assumam as questões 
c r i m i n a i s ,  j á  q u e  t a n t o  a  
Controladoria Geral do Estado como 
a Procuradoria Geral do Estado 
também estão agindo no sentido de 
reaver o dinheiro.

Federal, Conselho Regional de 
Medicina e Assembléia Legislativa, 
onde  func iona  a  Comissão  
Parlamentar de Inquérito da Saúde”.

de transição foi até unidade fazer um 
relatório preliminar e ficou 
aterrorizado com o que encontrou no 
setor oncológico. “Havia na lista 
paciente que tinha feito 5 cirurgias, 
um absurdo. 

O trabalho deles deu início a 
uma pesquisa minuciosa, que teve 
todos os resultados encaminhados 
para os órgãos de fiscalização e 
controle, como Ministério Público 
Estadual, Ministério Público 

chegaram no local, a vítima estava 
caída ao solo nas proximidades de 
sua motocicleta, com suspeita de 
fratura em uma das pernas, e no 
braço direito, além de um corte 
profundo na cabeça.

Segundo os policiais, não 
possível colher maiores informações 
do acidente, devido as condições da 
vítima, que levada imediatamente 
pelo Corpo de Bombeiros ao 
Hospital Regional de Cáceres, mas 
acabou morrendo. Luciano Shaulin 
era mecânico de motocicleta, e 
pessoa bastante conhecida em 
Cáceres e foi sepultado no domingo.

A moto dele conforme os 
policiais ficou bastante danificada 
com o violento impacto contra o 
poste.

De acordo com a ocorrência 
registrada pelos policiais militares, o 
acidente aconteceu na Avenida José 
Pinto de Arruda, por volta de 3h30 da 
madrugada. Quando os fardados 

ais uma vítima fatal de Macidente de motocicleta 
foi registrado em Cáceres, 

desta feita, na madrugada de sábado 
último, (22) ocorrido na Avenida 
José Pinto de Arruda, no Bairro do 
Junco, em Cáceres, que tirou a vida 
de Luciano Vicente Artiaga (34), 
popularmente conhecido como 
Shaulin, quando o mesmo pilotava a 
moto Yamaha Fazer, de cor cinza, 
placas KAJ 8864 e veio a colidir com 
um poste. Socorrido ao Hospital 
Regional de Cáceres, não resistiu aos 
ferimentos e foi a óbito.

Para chegar ao número, 
Soares levou em consideração a 
economia de R$ 1,3 milhão mensais 
feita pelo Estado após assumir a 
gestão da unidade, em outubro de 
2017. Segundo o secretário, o 
resultado da auditoria indica duas 
possibilidades: houve execução de 
procedimentos desnecessários em 
pacientes para alcançar mais 
produção e assim mais rendimentos 
ou o registro de atividades 
“fantasmas”, que existiram apenas 
no papel.

uditoria realizada pela ASecretaria de Estado de 
Saúde (SES) no setor de 

oncologia do Hospital Regional de 
Cáceres Dr. Antônio Fontes aponta 
superfaturamento dos serviços entre 
2012 e 2017 e ainda atividades que o 
secretário de Estado Luiz Soares 
avalia como criminosas. Ele estima 
que o prejuízo aos cofres públicos 
seja de aproximadamente R$ 78 
milhões ao longo dos 5 anos.

O relatório, baseado em 
dados coletados dos prontuários, dos 
controles de produção e das notas 
emitidas, constatou que pacientes 
fizeram cirurgias de câncer e 

O fato fere as normas do 
Sistema Único de Saúde, além de 
apontar indícios de um esquema que 
tinha como único objetivo aumentar 
os rendimentos da Associação 

procedimentos oncológicos sem 
sequer ter nos registros os exames 
que comprovam a existência ou 
suspeita da doença. 

SUPERFATUMENTO

Auditorias no HRC constatariam
fraudes em cirurgias e fantasmas

O documento levanta dentre outras, suspeitas graves de que pessoas foram para o centro cirúrgico ou passaram por quimioterapia sem necessidade dos serviços

G.D c/ Redação

Relatório aponta graves irregularidades, afirma Luiz Soares    

Foto: Arquivo

Abertas as inscrições para
prover 24 vagas no IFMT

CONCURSO PÚBLICO

Assessoria

Vagas podem incluir a unidade do IFMT de Cáceres   

Foto: JCC

IMPACTO FATAL

Mecânico morre ao bater
motocicleta contra poste

Da Redação

Luciano Vicente Artiaga, o Shaulin, morte na madrugada    

Foto: Reprodução

do cadáver ao IML, para posterior 
liberação aos familiares, para 
sepultamento.

corpo de bombeiros, óbvio, sem 
vida, sendo realizados todos os 
procedimentos, com a remoção 
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Com o comunicado, 
policiais civis, militares e 
bombeiros rumaram ao local 
indicado, de difícil busca devido 
galharia de árvores, mas após 
várias buscas, a vitima foi 
localizada pela guarnição do 

água desapareceu.
Segundo Flávio, como já 

era noite, estava escuro, os 
parentes não sabiam dizer o local 
exato onde o rapaz tinha 
mergulhado, ninguém se arriscou 
a tentar localizá-lo.

sábado último, 22, que esteve na 
central de policia por volta das 
11h00, solicitando socorro para 
que policiais tentassem localizar 
seu filho Wesley Aparecido da 
Silva, 20, que na noite do dia 
anterior havia desaparecido. Aos 
policiais ele disse que na sexta 
feira, juntamente com familiares 
e parentes, estavam todos 
pescando no rio Paraguai e na 
hora de ir embora, Wesley disse 
que iria dar um mergulho para 
tirar a areia do short e caiu na 

m calor de quase 40 Ugraus, ultrapassando 
com a sensação térmica, 

sempre carece de preocupações 
para as pessoas que buscam 
refugio num banho de rio, comum 
aqui em Cáceres, com as límpidas 
águas do Rio Paraguai e Baía de 
Malheiros, devido a iminência de 
um afogamento0p, como o 
registrado no último final de 
semana.

O fato foi comunicado por 
Flávio Cunha, na manhã de 

notícias da mulher. Informações 
recentes do Núcleo de Pessoas 
Desaparecidas, da Delegacia 
Especializada de Homicídio e 
Proteção a Pessoa (DHPP), dão 
conta de que Roseclea estaria na 
cidade de Cáceres.

 Vista pela última vez em 
C u i a b á ,  a  f a m í l i a  e s t á 
desesperada em buscas de 

oseclea Saldanha da Silva RC a m p o s ,  4 9 ,  e s t á 
desaparecida desde o dia 

7 de setembro. 

Segundo a Polícia Civil, 
Roseclea namora um homem 
iden t i f i cado  apenas  como 
F a b i n h o .  C o m  p a s s a g e n s 
policiais por crime de roubo e 
furto, familiares relatam que o 
homem é usuário de drogas e, 
inclusive, foi visto com uma 
arma. 

O s  f a m i l i a r e s  d a 
desaparecida e a Polícia Civil 
solicitam ajuda a população de 
Cáceres e região, para quem 
p o s s a  t e r  v i s t o  o u  t e n h a 
conhecimento do seu paradeiro, 
passe informações para o Núcleo 
de Pessoas Desaparecidas através 
do telefone 65 3901-4823 ou pelo 
Whatsapp 65 99982-7766.

Durante investigação do 
desaparecimento, a polícia 
recebeu informações de que 
Roseclea foi vista na cidade de 
C á c e r e s ,  o n d e  e s t a r i a 
acompanhada de um homem. 
Conforme a denúncia, a mulher 
foi vista sendo maltratada e 
agredida pelo companheiro.

militares  encontraram o idoso 
caído no chão com a respiração 
o f e g a n t e ,  c o m  c o r t e s  e 
machucados na cabeça. Havia no 
local um facão, pedaços de tijolos 
e um pedaço de madeira, todos 
sujos de sangue.

O idoso foi encaminhado 
para o pronto atendimento local, 
onde minutos depois veio a óbito.

Policiais da delegacia de 
Vila Bela estão investigando o 
caso, por enquanto ainda sem 
pistas.

A polícia acredita que 
mais de uma pessoa tenha 
participado do crime. 

 or volta dos 30 minutos de Pdomingo último, o idoso 
Francisco Ferreira dos 

Santos, 78 anos, foi brutalmente 
assassinado com vários golpes de 
facão, tijolos e pauladas, no 
vilarejo São José do km 8, 
próximo ao centro urbano de Vila 
Bela da Santíssima Trindade na 
área de fronteira com a Bolívia.

Ao chegar no local, os 

Conforme informações, a 
polícia militar recebeu denúncia 
via 190 dizendo que um homem 
estava gritando por socorro e que 
o mesmo possivelmente estaria 
sendo roubado. 

AFOGAMENTO

Após a pescaria jovem pula
na água do rio e desaparece

Vitima estava com familiares pescando no Rio Paraguai e na hora de voltar pra casa, pulou nas águas para limpar roupa suja de barro e não mais voltou a tona

Da Redação

Wesley Aparecido da Silva, só queria limpar roupa no rio   

Foto: Pedro Miguel

HÁ 18 DIAS

Cuiabana desaparecida foi
vista com amigo em Cáceres
PJC c/ Redação

Roseclea foi vista pela última vez com um amigo em Cáceres    

Foto: Divulgação/PJC-MT

CRIME BÁRBARO

Idoso é morto a golpes de
facão, pauladas e tijoladas
V.B P c/ Redação

Vitima teve a face desfigurada pela agressão covarde   

Foto: PJC/Vila Bela
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esde registros e licenças, transporte De comercialização, passando pela 
regulamentação de equipamentos e 

apetrechos, até a previsão sobre proibições, 
fiscalização e punições – tudo está disposto 
no projeto de lei nº 267/2018, em trâmite na 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT), que dispõe sobre a política de 
pesca no estado.

A proposta visa disciplinar as 
formas e os métodos de exploração dos 
recursos pesqueiros, bem como o controle 
dos procedimentos das atividades de pesca, 
além de proteger a fauna e a flora aquática e 
garantir a perpetuação das espécies. Outro 
objetivo é estimular programas de educação 
ambiental e fomentar o turismo, por meio da 
pesca desportiva – inclusive com a definição 
de áreas destinadas à prática conhecida como 
“pesque-solte”.

O projeto de lei também dispõe 
sobre registros e licenças para atividade 
pesqueira, assim como acerca do transporte e 
comércio de pescado. Trata também do 
sistema de controle e monitoramento de 
pesca, que deverá ser executado pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

A proposição institui ainda o “Selo 
da Pesca Esportiva Sustentável”, para 
pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam 
tal atividade, além de definir a composição 
do Conselho Estadual da Pesca (Cepesca), 
com representantes do poder público e da 
sociedade organizada.

A propositura também dispõe 
sobre pesca com fins científicos e regras para 
captura e comércio de peixes ornamentais, 
assim como de iscas vivas, além de definir 
proibições relativas a determinadas espécies 
– a exemplo da pirarara, da piraíba e do 
dourado. O dourado, aliás, é definido pelo 
projeto na condição de “peixe símbolo da 
pesca esportiva” em Mato Grosso.

(Sema) – principal órgão fiscalizador -, em 
parceria com outras instituições.

Apresentado aos pares pelo 
deputado José Domingos Fraga (PSD), o 
projeto de lei encontra-se na consultoria 
legislativa e, após apreciação pelas 
comissões, deve ir à votação em plenário tão 
logo sejam retomadas as atividades 
parlamentares, depois do período eleitoral. 
Se aprovada, a proposta deve revogar 
integralmente as leis nº 9096/2009 e 

Fraga destaca a ênfase da proposta 
com relação à pesca desportiva e à 
preservação. “A pesca esportiva movimenta 

9823/2013, que tratam da matéria.

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

ampla cadeia produtiva, em função dos bens 
e serviços que o pescador consome para 
realizá-la; seu principal atrativo é o bom 
estado de conservação dos recursos 

pesqueiros, que por sua vez dependem da boa 
qualidade ambiental como um todo”, 
assinala.

uma igrejinha de madeira passou a ter um 
Padre missionário disposto a mudar a 
historia daquele lugar que o recebera de 
braços abertos,  porém carente da 
proximidade com Deus, pois as missas eram 
celebradas com intervalos de ate 2 meses. No 
dia 12 de Outubro de 1972 foi celebrado a 
Santa Missa deixado fixado  Jesus 
Eucarístico no Sacrário aumentando ainda 
mais a fé do povo que ali vivia. 

A primeira procissão realizada no 

dia 12 de Outubro um pequeno grupo de fieis 
compareceu, desapontando o sacerdote a 
ponto de sentir ainda mais força pra lutar por 
aquele lugar com numero tão reduzido de 
cristão. O Padre Nazareno Lanciotti,foi 
assassinado em na paróquia em 2001, no 
momento em que jantava na companhia de 
amigos, uma que abalou a cidade, repercute 
até hoje e centenas de fiéis e devotos seguem 
até a localidade em busca de entendimento e 
renovação da fé.

  atólicos da região de Cáceres já Cestão se preparando para a  
peregrinação anual até Jauru, através 

da MT - 250 em busca de milagres ou 
agradecimentos por alguma graça recebida 
em oração ao Padre Nazareno Lanciotti. 
Pessoas de todas as idades dos municípios 
vizinhos e região se dirigem àquela cidade 
em uma demonstração de fé. Este ano a 
peregrinação acontecerá no dia 12 de 
Outubro, destacando-se que o ato já entrou 
para o calendário cultural do município, 
numa realização com ajuda da comunidade 
da Paróquia. Na mesma data, muito esperada 
para os católicos, se comemora o dia de 
Nossa Senhora Aparecida, Santa Padroeira 
do Brasil e Nossa Senhora do Pilar. A 
peregrinação tem como ponto de chegada a 
igreja Nossa Senhora do Pilar onde esta 
sepultado o Padre Nazareno e  tem inicio a 
programação do dia a partir das 5 da manhã 
estendendo ate as 23:00 horas, com o publico 
aproximado  no ultimo ano de 6 mil pessoas.

O lugar que ate então havia apenas 

Nascido em Roma em 3 de Março 
de 1940,  Padre Nazareno teve sua vocação 
religiosa revelada ainda quando criança em 
meios a tantos sofrimentos causados por uma 
guerra mundial, onde seu pai fora convocado 
a participar. Devoto incansável de Nossa 
Senhora, seguiu firme em sua missão quando 
assim foi encaminhado a seguir para a 
América do Sul, passando por Bolívia e logo 
direcionado a Mato Grosso ao município de 
Jauru.

POR DECRETO

Deputados estudam regulamentar
a política de pesca em rios de MT

Projeto encontra-se na consultoria legislativa e, após apreciação pelas comissões, deve ir à votação em plenário, logo sejam retomadas as atividades parlamentares

Assessoria c/ Redação

Projeto visa definir proibições de pescas de algumas espécies   

Foto: Ilustrativa

PADRE NAZARENO

Católicos se preparam para
peregrinação anual de Jauru

Obelisco ao Padre Nazareno Lancioti, na entrada de Jauru   

Foto: Arquivo

Assessoria c/ Redação
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bateu cruzado, mas o goleiro 
Victor  Souza pegou com 
facilidade.

Na seqüência, Quirinho 
chutou cruzado pela esquerda, 
Victor Souza espalmou e na sobra 
Bruno Batata de dentro da 
pequena área só emburrou: 1 a 0 
Operário. Buscando o empate, 
Alê chegou muito forte em cima 
do jogador do Fantasma e levou 

amarelo. Falta conrada, Bruno 
Batata, autor do gol, ganhou da 
marcação, fez o giro e bateu de 
fora da área, mas a bola subiu 
muito e saiu direto pela linha de 
fundo. No final, após o bate-
rebate, Edson Borges bateu, e 
Simão fez mais um milagre e 
fechou o gol do time do Paraná, 
que com o apito final, sagrou-se 
campeão da Série C.pós adiar as datas de Ainício dos Campeonatos 

Mato-grossense Sub-15 e 
17 por recomendações médicas, a 

FMF divulgou na semana 
passada, as tabelas detalhadas das 
competições com novas datas e 
horários. 

 Nas categorias as equipes 
são divididas em quatro grupos. 

No Sub-15 são nove 
equipes que buscam o título, são 
elas: FMF divulga novas datas 
para início do Mato-grossense 
Sub-15 e 17, já no sub-17 são oito 
equipes na disputa; Grêmio 
Sorriso, Juara, Academia, União, 
Cuiabá, Poconé, CEOV e Ação

O categoria Sub-15 terá 
sua abertura na quarta-feira (26), 
entre Ação e Mixto. O confronto 
acontecerá no estádio Presidente 
Dutra, às 19h30 e será válido pelo 
Grupo D da competição. Já a 
categoria Sub-17 será aberta no 
próximo dia 29, com três jogos 
pelos Grupos B, C e D. 

Academia e União se 
enfrentam às 15h30 no CT do 
União. 

No mesmo horár io ,  
Cuiabá e Poconé jogam no 
estádio Presidente Dutra, e em 
Várzea Grande, o Operário 
recebe o Ação, também ás 15h30, 
no Dito Souza.

O Dourado não conseguiu 
segurar o Fantasma, que com 
Bruno Batata abriu o marcador, 
no segundo tempo e faturou o 
Brasileirão para o Estado do 
Paraná. Este é o segundo título 
brasi leiro consecut ivo do 
Operário Ferroviário, que ano 
passado, venceu o Globo (RN) e 
foi vencedor da Série D. Com 
várias oportunidades de gol, o 
Dourado não conseguia finalizar 
e sempre parava nas mãos do 

O Cuiabá Esporte Clube perdeu 
para o Operário de Ponta Grossa 
(PR), jogando em casa, em plena 
Arena Pantanal diante de dezenas 
de milhares de torcedores, o jogo 
decisivo do titulo do Brasileiro 
série C, ficando como vice da 
competição, ambos, já guindados 
a série B em 2019.

goleiro Simão.

Jenison recebeu cruzado 
pela esquerda, subiu mais alto 
que a marcação e cabeceia no 
canto, mas o goleiro do Fantasma 
vivo na jogada, caiu para fazer 
linda defesa. Na sequencia, 
Eduardo Ramos, colocou na área, 
Adriano Pardal dominou e bateu. 

O Operário começou 
buscando o gol, logo nos 
primeiros minutos, Bruno Batata 
recebeu cruzado, tocou para Léo, 
que mandou uma bomba por cima 
do gol. Aos 3 minutos, houve uma 
queda de energia no estádio e o 
jogo foi paralisado por mais de 
uma hora. Na volta, Marino, na 
intermediaria, viu o espaço pelo 
meio, ariscou de longe e soltou 
uma bomba que saiu pela linha de 
fundo.

Só susto para o Operário. Aos 25 
minutos, Eduardo Ramos levou 
amarelo por reclamação.

No contra-ataque Dione 
arrancou pela ponta esquerda, 
más Alê não abriu espaço, chegou 
junto e impediu o gol do 
Operário. Alê, novamente na 
jogada, no contra-ataque, chutou, 
mas Simão saiu do gol e afastou o 
perigo. Bruno Batata brigou pela 
bola, passou para Cleyton que 
limpou a defesa e soltou uma 
bomba.

Na etapa complementar 
Doda entrou no lugar de Hiltinho. 
O Operário não mexeu. Doda 
tentou a jogada pelo meio, foi 
derrubado e caiu na meia-lua. O 
árbitro não concedeu falta e a 
torcida vaiou. Dione recebeu de 
Bruno Batata, invadiu a área e 

DECISÃO DA SÉRIE C

Fantasma assusta Cuia e levanta
taça de campeão dentro da Arena

Diante de 40 mil torcedores, pane na parte elétrica do estádio, atraso na partida, o Dourado vacilou e o clube pé-vermelho de Ponta Grossa faturou jogo das faixas

S.N c/ Redação

Cuiabá até que tentou mas não deu e terminou em vice    

Foto: Vix-News

NOVAS DATAS

Estadual MT Sub-15 começa
amanhã com Ação X Mixto

Futebol de base forma talentos para os clubes de MT    

Foto: Arquivo

O.E c/ Redação

08SOCIAL
Cáceres-MT, terça-feira 25 de setembro de 2018 www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

A Lua entra em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de maior 
contato consigo mesmo, 
com seu mundo emocional e 

desejos. O momento pode envolver uma 
séria decisão de mudar sua vida. Você 
e s t a rá  ma i s  f echado ,  ca l ado  e  
introspectivo.

Esotérico

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia  de 
interiorização e necessidade 
de distanciar-se da vida 

social e de conversas vazias. O momento 
pode envolver maior cuidado e busca do 
equilíbrio da saúde. Bom para o 
planejamento de um novo projeto.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de maior 
envolvimento com uma 
equipe de trabalho e tomada 

de decisões relacionadas a um projeto em 
equipe. O momento pode envolver um 
novo contato comercial, que exigirá maior 
responsabilidade.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de maior 
e n v o l v i m e n t o  e  

comprometimento com sua vida 
profissional e projetos que esteja 
diretamente envolvido. O momento 
p o d e  e n v o l v e r  o  a u m e n t o  d e  
responsabilidades em sua carreira.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de maior 
e n v o l v i m e n t o  e  
comprometimento com 

projetos de médio prazo, especialmente os 
que envolvem viagens e contatos com 
pessoas e empresas estrangeiras. O dia é 
ótimo para rever sua filosofia de vida.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia  de  
seriedade e comunicação 
difícil, pois você estará mais 

calado, interiorizado e responsável. O 
momento pode envolver o aumento das 
responsabilidades nos estudos ou em 
novos projetos.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de maior 
e n v o l v i m e n t o  e  
comprometimento com seus 

relacionamentos. Na vida social, você vai 
preferir amigos íntimos a qualquer 
conversa vazia. Você estará mais fechado 
e calado.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
ind icando  um d ia  de  
a u m e n t o  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d e  e  

compromissos no trabalho. O momento 
pode envolver também uma tomada de 
consciência relacionada à necessidade de 
cuidar com mais carinho da saúde.

A Lua entra em Áries e recebe 
um tenso aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de interiorização e 
maior envolvimento com 
seus familiares. Você estará 

mais fechado e caseiro, mais voltado para 
sua vida doméstica. O momento pode 
envolver também a concretização de 
compra ou venda de um imóvel.

A Lua continua em Áries e 
agora recebe um tenso 
aspec to  de  P lu tão  em 
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças em projetos 
que envolvam o aumento de 

seus rendimentos. O momento pode estar 
relacionado ao adiamento de uma promoção 
ou aprovação de um novo projeto. Procure 
organizar ganhos e gastos.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia  de  
interiorização e maior 
contato com seu mundo 

emocional. Você passa por um processo de 
limpeza de sentimentos e, por esse 
motivo, de aprofundamento emocional. 
Respeite seu estado de espírito.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de distanciar-se dos 
compromissos sociais. Você estará 
mais fechado e voltado para suas 
verdadeiras necessidades emocionais. 
Sua energia vital pode estar mais baixa.

Endereçamos o parabéns neste dia para  
Erni Pinheiro Saravy que completa mais 
um ano de vida e recebe o carinho dos 
familiares e amigos. Que esse ano seja 
repleto de conquistas e que você realize 
todos os seus sonhos. Que Deus lhe 
abençoe hoje e sempre. Feliz Aniversário!

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

De aniversário a linda Lysa Helena que 
completa 15 primaveras. Idade das 
primeiras palpitações, idade dos sonhos, 
das ilusões, da esperança, do céu azul e 
hoje é apenas o início dessa  idade 
maravilhosa. Nossos desejos é que os anos 
vindouros sejam repletos de felicidades, 
paz, amor e muita luz. Parabéns!!!

Alô especial a nutricionista Sabrine Calone que conduz seu 
trabalho com responsabilidade e comprometimento. 
Profissional como você merece nossos aplausos. Bom dia!

Vo t o s  d e  f e l i z  
a n i v e r s á r i o  a  
Pe terson  Jún ior  
Pereira Oliveira que 
recebeu os abraços 
dos familiares e 
amigos. Muita saúde, 
paz e realizações é o 
que lhes desejamos.

***********

***********
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