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preso em Mozarlândia 
(GO), onde também foi presa sua 
mulher, Natália Putare Oliveira. 
Lázaro teve dois mandados de 
prisão expedidos na investigação 
dos assassinatos em Pontes e 
Lacerda.  Ele já tinha sido  preso 
na   cidade de Heitoraí, Goiás, 
após ser flagrado com mais de 
200 quilos de droga e armas de 
fogo. 

Na mesma ocasião, outros 
dois comparsas e executores 
(Wemerson Bruno Gonçalves 

Guibson Gonçalves, 24, 
também tiveram as prisões 
d e c r e t a d a s  p o r  e s t a r e m  
associados aos crimes.

Os mandados de prisão 
foram cumpridos em Pontes e 
Lacerda e na cidade do estado de 
Goiás, Mozarlândia. Nove buscas 
foram realizadas em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, Nova 
Lacerda, Conquista D'Oeste e de 
Pontes e Lacerda.

O suspeito Lázaro é 
apon tado  como uma  das  

nvestigações da morte de 
sete pessoas na cidade de IP o n t e s  e  L a c e r d a ,  

comandadas pelas Delegacias 
Regional e Municipal de Pontes e 
Lacerda, por meio do  Núcleo de 
Inteligência, identificaram que 
membros de uma associação 
criminosa usaram três armas de 
fogo para a execução das vítimas, 
armas modelo pistola da marca 
Luger, daí o nome da operação 
deflagrada na manhã de ontem, 
(22), em quatro cidades de Mato 
Grosso e uma de Goiás.

Para a operação a Justiça 
da comarca expediu oi to  
mandados de prisões temporárias 
(30 dias) e nove buscas e 
apreensão contra os criminosos 
que estão diretamente ligados a 
homicídios dolosos de pelo 
menos sete pessoas, assassinadas 
nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Tiveram mandados de 
prisão decretados: Fabrício 
Gomes Gonzaga, 31, e Lázaro 
Vieira Rodrigues, 37,  Natália 
Putare Oliveira, 21, ambos pela 
prática de homicídio qualificado. 
Outros cinco suspeitos: Natália 
Putare Oliveira, Maria Aparecida 
da Silva Lima, 57, João Batista da 
Costa ,  62 ,   Gui lhermina  
Gonçalves, 46, e seu filho 

transporte escolar. Não é 
qualquer município que consegue 
esse benefício, pois é preciso 
estar como Cáceres está hoje, 
com todas as contas em dia, com 
um nome limpo. Cáceres tem esse 
privilégio, por isso mereceu esse 
crédito de financiamento,  
reconhecido inteligentemente 
pela Câmara de vereadores, 
através dos vereadores que 
votaram a favor”, comentou o 
prefeito.

Francis disse ainda que, o 
que se paga hoje com ônibus 
terceirizados é muito dinheiro. 
“Com ônibus próprios, vamos 
gastar menos do que alugando 
veículos de terceiros. Com isso, 
será possível fazer economia 
todos os meses para investir em 
reformas e melhorias das 
escolas”, destacou Francis.

Em princípio, houve 
resistência por parte de alguns 
vereadores quanto ao projeto, 
mas, logo concluíram que o 
mesmo é viável e necessário, 
a s s i m  q u e  t o m a r a m  
conhecimento de seus detalhes e 

O prefeito Francis Maris 
Cruz parabenizou a decisão dos 
14 vereadores que votaram 
favoráveis ao projeto enviado 
para votação. 

“O município de Cáceres 
recebeu uma oferta de crédito do 
Banco do Brasil. Podemos ter 
acesso ao aporte de 6 milhões de 
reais, para melhorar a frota de 

uase por unanimidade, a 
C â m a r a  M u n i c i p a l  Q
a p r o v o u  e m  S e s s ã o  

Extraordinária na primeira 
quinzena deste mês, , que a 
Prefeitura de Cáceres efetive a 
compra de novos ônibus para 
serem utilizados no transporte de 
alunos da rede escolar do 
município.

Segundo a administração, 
é compreensível essa postura 
isolada da vereadora, guardada a 
representatividade que exerce do 
setor privado de transporte 
coletivo no município de 
Cáceres.

importância, à exceção da 
vereadora Valdeníria Dutra, que 
insistiu até ao fim da votação 
manifestando voto contrário, 
ficando vencida. Caso contrário, 
o projeto teria sido aprovado por 
unanimidade. 

uma pistola 9mm. O 
crime teve a participação de uma 
mulher (Natália Putare Oliveira), 
esposa de Lázaro, que o auxiliou 
durante o tempo em que ele 
necessitou para confirmar o 
endereço da vítima até que fosse 
finalmente executada. 

Segundo investigação, 
Lázaro e os comparsas ficaram 
vários dias “monitorando” a 
vítima a fim de propiciar o melhor 
momento para execução.

A perícia de confronto 
balístico realizada na pistola 
9mm Luger, apreendida no dia 
2 9 / 0 6 / 2 0 1 8  d u r a n t e  a s  
investigações, na casa da irmã do 
suspeito Lázaro, deu positivo 
para a arma usada nos homicídios 
de Wanderson Morais Almeida e 
sua filha de dois anos, além da 
tentativa contra a esposa e mãe da 
criança, que ficou ferida devido 
os disparos. O crime ocorreu no 
dia 18 de fevereiro de 2018.

T a m b é m  e s t ã o  
relacionados ao assassinato da 
vítima Wanderson (que tinha 
ligação com o tráfico de drogas) e 
sua filhinha, os suspeitos: Natália 
Putare Oliveira, Maria Aparecida 
da Silva Lima, João Batista da 
Costa, Guilhermina Gonçalves e 
seu filho Guibson Gonçalves.

(Bidú) e  Weverson 
Gonçalves da Costa (Nenê)) 
foram mortos durante o confronto 
ocorrido no dia 15 de março de 
2018, em Heitoraí.

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
desenvolvidas em inquéritos 
separados, apontam que o 
suspe i to  Fabr íc io  Gomes  
Gonzaga está relacionada às 
mortes de Vlader Ronaldo Leite 
Ribas, 19, (13/8/2016), Renato 
Santos Barbosa, 28, (5/7/2016), e 
Edmar Roberto de Freitas, 33, 
(22/7/2016). 

Em interrogatório sobre o 
assassinato de Vlader Ronaldo 
Leite Ribas, o suspeito Fabrício 
Homes  assumiu sozinho a 
autoria do crime, mas indícios  
apontam que ele estava na 
companhia de outros. Um deles é 
Wemerson Bruno Gonçalves, 
conhecido por “Bidú”, que foi 
morto em confronto policial no 
estado de Goiás.

N o  i n q u é r i t o  d o  
assassinato de Eder Bispo dos 
S a n t o s  ( 1 3 / 7 / 2 0 1 7 ) ,  a s  
investigações atribuem à autoria 
do crime para  Lázaro, Bidú e 
Nenê, mortos em confronto no 
Estado Goiás. 

Eles são apontados como  
executores da vítima com uso de 

OPERAÇÃO LUGER

Presos executores de sete
mortes ligados ao tráfico

Mandados de prisão foram cumpridos em Pontes e Lacerda, Vila Bela e Nova Lacerda, Conquista D'Oeste em Mato Grosso e em Mozarlândia, Goiás
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Operação foi deflagrada pelas policias de Mato Grosso e Goiás   
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TRANSPORTE ESCOLAR

Câmara autoriza e prefeitura
vai adquirir 30 novos ônibus

Assessoria

Veículos próprios ficam mais em conta para o erário público    
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Quando a gente imaginava que a 
liberdade de expreessão havia voltado a vigir 
no reino tupiniquim após mais de 30 anos do 
fim da ditadura militar (período sombrio que 
amordaçou os direitos constitucionais dos 
povos) semana passada nos deparamos com 
novas intimidações à imprensa por uma 
liminar judicial proibindo a Rede Globo de 
Televisão de divulgar o conteúdo de qualquer 
parte do inquérito policial que apura os 
assassinatos da vereadora Marielle Franco e 
do motorista Anderson Gomes. 

Na decisão, o juiz proíbe a emissora 
de divulgar termos de declarações, mesmo 
sem a identificação das testemunhas, assim 
como conteúdos das degravações de áudios de 
pessoas investigadas ou não, de áudios e 
mensagens extraídos de contas de e-mails e 
telefones das vítimas, testemunhas e 
investigados.  O leitor imagina, se a toda 
poderosa Rede Globo foi alvo desta censura, o 
que dizer da imprensa interiorana dos 
grotões? Claro, que a plin-plin já deve ter 
recorrido da liminar, que considera absurda, 
levando-se em conta que o crime investigado 
em inquérito é de interesse público e a gente 
faria o mesmo, com o respaldo constitucional 
que nos assegura este e demais direitos. Como 
bem reagiu a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji) decisão 
como a em tela,viola o direito dos brasileiros à 
livre circulação de informações de interesse 
público. 

Que a imposição de censura é uma 
afronta à Constituição e a liberdade de 
imprensa, fundamental para a democracia, 
que deveria ser resguardada por todas as 
instâncias do Poder Judiciário, inclusive 
cabendo aos integrantes da justiça. preservar 
direitos constitucionais. Aqui no interiorzão 
do matão, algumas vezes a imprensa se depara 
com atitudes similares, informações omissas 
acerca de criminosos mesmo confessos, 
algumas vezes apenas iniciais de alguns, 
outras vezes nem isso e quando se vale do 

expediente legal (fonte) corre o risco 
de uma eventual retaliação. Sobre a fonte, 
imprescindivel destacar para os desavisados, 
que ela é uma garantia fundamental do 
jornalista, consoante estabelece a CF no art. 
5º, inciso XIV; A recusa do jornalista em citar 
a fonte, não fere seu Código de Ética. 
Ressalte-se que as garantias fundamentais 
devem ser respeitadas por todos os brasileiros, 
inclusive pelos que exercem cargos e funções 
nos mais altos níveis do poder. 

Se ainda não foi revogado, o Estado 
Democrático de Direito pressupõe o respeito à 
lei e à CF, que é a suprema lei do país. A Carta 
Política, promulgada em nome e pelo povo 
brasileiro, é o conjunto de mandamentos com 
princípios e regras a serem cumpridas por 
todos. Ainda sobre o sigilo da fonte pelo 
jornalista, assim se expressou a ANJ 
(Associação Nacional de Jornais), não haver 

jornalismo e nem liberdade de 
imprensa sem sigilo da fonte, pressuposto 
para o pleno exercício do direito à 
informação. De igual forma, a OAB, em nota 
oficial, considers inaceitável a violação à 
garantia constitucional, afirmando que não se 
combate o crime cometendo outro crime. 

E a gente conclui, que o espaço é 
exiguo, sem puxar a sardinha pro nosso prato, 
que,  nem mesmo a  gravidade de um crime 
pode ser justificativa para a violação do sigilo 
da fonte, valendo aqui as prudentes palavras 
de Ruy Barbosa: "quanto maior a enormidade 
do crime, maior a precaução no julgar". In-
fine: em recente julgamento, o STF, por seu 
decano, ministro Celso de Mello, reiterou que 
a prerrogativa do jornalista de preservar o 
sigilo da fonte é oponível a qualquer pessoa, 
inclusive aos agentes e autoridades do Estado 
(Rcl 21504 AgR/SP, j. 17.11.15).

Sou professor do Curso de Direito da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, 
campus universitário de Cáceres já há cinco 
anos, e durante este percurso, com muito 
entusiasmo e paixão, muitas foram as aulas, as 
palestras e os projetos que desenvolvi e participei 
falando (e ouvindo bastante) sobre diversidade, 
cultura, direitos humanos, dignidade humana, 
representatividades das minorias e cidadania.

Assuntos e abordagens que, para mim, e 
sei que para muitos de meus colegas e estudantes 
com os quais tive a oportunidade de dialogar e 
trocar figurinhas ao longo destes anos, sempre 
fizeram muito sentido. E tanto fizeram, que 
cheguei a pensar, talvez por ingenuidade, talvez 
por um sonho utópico de militante, que estaria de 
algum modo imune ou mesmo muito distante da 
possibilidade de experienciar – seja comigo, seja 
com alguém de minha família, seja com os 
amigos ou conhecidos –, uma situação de 
violação à dignidade. Ledo engano. E que 
engano! Pois é, meu irmão foi vítima de racismo. 
E o mais curioso, não sei se por coincidência, ou 
por ironia do destino, justo na véspera do dia da 
consciência negra. Passemos ao caso.

Nesta segunda-feira, 19 de novembro 
de 2018, meu irmão e minha mãe foram à agência 
da Caixa Econômica Federal, na Praça Barão do 
Rio Branco, para realizar algumas operações 
bancárias corriqueiras. Chegando lá, após 
pegarem a senha de atendimento, dirigiram-se às 
poltronas de modo a aguardarem a chamada. 
Minha mãe se sentou e meu irmão, no intuito de 
ficar próximo a ela, pediu licença a uma senhora 
que além de sua poltrona ocupava uma outra com 
a sua bolsa.

De forma abrupta e extremamente 

grosseira, a senhora não apenas se 
negou a retirar a bolsa, dizendo em alto e bom 
som que lá ficaria, como também o chamou, por 
várias vezes, com muito desprezo, de macaco.

Indignado, muito nervoso, diante 
daquela absurda reação, não acreditando no que 
estava ouvindo, meu irmão começou a comentar 
com a minha mãe e com os outros clientes que 
estavam ao redor sobre as palavras ofensivas 
proferidas por aquela senhora. Repetindo-as 
para si e para os outros, tentando entender a ira 
descarregada contra ele.

O segurança somente assistia ao 
desenrolar dos fatos, e em momento algum se 
aproximou para tentar apaziguar ou resolver a 
celeuma. Segundo relatos, ele inclusive estava 
rindo discretamente do acontecido. 

Até que uma funcionária do próprio 
banco, pegando no ar o barulho, sem ao menos se 
preocupar em apurar o que estava se passando, 
apontou o dedo ao meu irmão e à minha mãe, 
ordenando que saíssem do recinto, como se eles 
tivessem dado causa ao tumulto no ambiente. 
Em defesa deles, os outros clientes se 
manifestaram, afirmando que quem havia dado 
causa ao tumulto havia sido a tal senhora e que 
ela, há alguns minutos antes, havia se 
comportado de forma semelhante com outra 
pessoa.

Nessa narrativa, há detalhes que são 
lamentáveis. O primeiro, que não cheguei a 
compartilhar, diz respeito a uma característica da 
própria senhora que proferiu as ofensas, ela é 
negra, assim como meu irmão. E digo que é 
lamentável, porque ela mesma, com a sua 
declaração,  es tava  passando adiante  
[reproduzindo] um comportamento odioso, que 

já oprimiu e silenciou historicamente 
milhões e milhões de pessoas no Brasil [e que, 
infelizmente, não cessou, continua]. 

E o segundo, diz respeito ao despreparo 
da atendente e os desdobramentos de sua atitude, 
que – ao apontar, sem tardar, um suposto culpado 
ao que estava acontecendo, a partir do que não 
sabia, do que não estava acompanhando, sem se 
importar sequer com os esclarecimentos dados 
pelos outros clientes sobre o episódio – direta ou 
indiretamente, acabou por reforçar os 
preconceitos que já estavam circulando pelo 
local.

É, o racismo está aí. Presente. E como 
está presente! E está, não porque eu desejo que 
esteja, a fim de ter pauta para escrever a respeito 
ou para, oportunisticamente, me projetar sobre a 
desgraça alheia, como alguns preferem 
argumentar por aí ao invés de se debruçarem com 
sensibi l idade sobre a  questão.  Não,  
definitivamente, não. Assim me manifesto, pois 
não são poucos os casos de pessoas que, 
diariamente, precisam lidar, com muita 
resistência, com o preconceito, a violência, a 
agressão, o desrespeito, as piadas de mal gosto, o 
olhar desconfiado e o menosprezo gratuitos, 
simplesmente por serem aquilo que são: negros.

Como superar eventos como esses? A 
despeito de um conjunto de políticas públicas, o 
que ainda nos falta enquanto sociedade? 
Empatia? Alteridade? Senso comunitário mais 
aguçado? Por que é tão difícil nos colocarmos no 
lugar do outro? Ou ao menos, compreendermos o 
diferente em sua inteireza? “Mimimi”? Será? 
Não. Justiça!
JOSÉ RICARDO MENACHO, Professor do 
Curso de Direito da Unemat/Cáceres e escritor.
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BARÕES DO AGRO

SUSPEITAS/FIEMT

UNANIMIDADE

RECADO DO VICE

PRESTAR CONTAS

PENALIDADES

Segundo o deputado estadual tucano 
Santos, infelizmente os órgãos de 
controle não dão resultado, ao justificar a 
sonegação de impostos por parte dos 
“barões” do agronegócio.  O Galinho, 
que fez parte da CPI da Renúncia e 
Sonegação Fiscal na Assembleia 
Legislativa, diz que os documentos que 
comprovam, por exemplo, fraudes 
envolvendo cooperativas, estão parados 
há quatro anos nas mãos das autoridades. 
Fosse um produtor da agricultura 
familiar, já estava no prego e com divida 
ativa registrada.

O Tribunal de Contas da União (TCU) 
manteve suspensa uma licitação 
realizada pela Federação das Indústrias 
do Estado de Mato Grosso (Fiemt), no 
valor global de R$ 15,8 milhões. O TCU 
baseia-se numa representação de 
natureza externa que relata que o 
vencedor do certame foi uma empresa, 
supostamente, de fachada que teria como 
representante Diniz Fernando Pereira, 
homem de confiança do presidente da 
Fiemt, Jandir José Milan.

Os ministros do TCU seguiram por 
unanimidade o voto do relator, Benjamin 
Zymler, em acórdão do dia 2 de outubro 
de 2018. Segundo informações da 
decisão, o regulamento de licitações e 
contratos (RCLs) do Senai - entidade que 
seria beneficiada com o certame -, proíbe 
que empresas que sejam ligadas ao 
presidente da Fiemt, ou qualquer outro 
funcionário da instituição, participem 
das concorrências. Apesar da suspensão 
ao edital o processo licitatório ainda não 
foi anulado em razão de ainda tramitar no 
TCU.

Sabe aquela de pedir vaga em cabides 
porque segundo os puxa-sacos ajudou a 
eleger o “padrinho”? Pois é, o vice-
governador eleito de MT Otaviano 
Pivetta, se adiantou em uma postagem 
nas redes sociais, avisando seus amigos e 
seguidores que não dará empregos no 
governo. Em um bilhete, ele afirma que 
os cargos comissionados na gestão 
estadual serão utilizados para "bem 
administrar" o Estado e que ele e Mauro 
foram eleitos para mudar e assim será 
feito. Que a primeira atitude será 
extinguir essa prática que privilegia 
alguns em prejuízo a quase todos.

A Justiça Eleitoral começa a notificar os 
partidos políticos que não prestaram 
contas nas eleições de 2018. Segundo o 
contador Enezio Mariano da Costa, 
especialista em contas eleitorais, todos 
os partidos políticos em todas as esfera 
são obrigados a prestar contas, mesmo 
aqueles que não tiveram nenhuma 
movimentação, conforme determina o 
artigo 48 da resolução 23.553/17.

As penalidades aplicadas para as 
agremiações, que não atenderem a 
notificação poderá sujeitar o partido 
politico a suspensão do repasse de quota 
do fundo partidário, e uma novidade para 
esse pleito a suspensão do registro do 
registro, que em tese não poderá 
participar das próximas eleições, até que 
seja regularizado essa infração (artigo  
83, II da Resolução nº 23..553/2017.

Meu irmão foi vítima de racismo

Libertas Loquendi
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Na contagem  regressiva, os 
organizadores se esmeram para que 
nenhum detalhe fique a dever e 
quem já esteve nestas festas sabe a 
dedicação dos associados da Z-2 no 
capricho dos festejos, a beleza da 
reza de santo, ladainha, cururu e 
siriri, rasqueado com ganzá e viola 
de cocho, traduzindo a raiz 
pantaneira.

Por volta de 11h00 mesmo 
com o horário de verão, começa os 
comes e bebes, almoço gratuito será 
servido aos pescadores, familiares e 
comunidade em geral, só paga a 
cervejinha e o refrigerante e na 
sequencia, o animado limpa-chão, 
aquele bailão de levantar poeira, 
com  a Banda Forró Brasil, 
esquentando a tarde na sede da 
Colônia Z-2, ali no bairro São 
Miguel.

o próximo final de semana, 
sábado, 24, vale a pena ver Nde novo, ver, participar, 

prestigiar e curtir uma das mais belas 
e tradicionais festas ribeirinhas do 
pantanal de Mato Grosso, a Festa de 
São Pedro, promovida pela Colônia 
de Pescadores Z-2 de Cáceres, 
impecavelmente supervisionada 
pela Presidenta da entidade, 
vereadora Dona Elza Basto. Este 
ano, mais uma vez os festejos de 29 
de junho (dia oficial do padroeiro 
Santo Pescador) foram adiados para 
data posterior.

Conforme Dona Elza, no 
ano passado a festa foi no dia 28 de 

outubro, dia de São Judas 
Tadeu e este ano, devido as festas de 
aniversário dos 240 anos de Cáceres, 
igualmente adiadas em função das 
eleições, os integrantes da Z-2 
acharam por bem realizar as 
celebrações em novembro, com 
mais calma.

Outro fator que tem adiado 
as festas de São Pedro, justificou 
Dona Elza, o fato de que em junho a 
pesca está na melhor fase e os 
pescadores em sua maioria estão 
fora da cidade e realizar a festa sem a 
presença deles seria inviável, daí, a 
transferência para outubro ou 
novembro.

gaiola do cadeião do Nova 
Era e continuou no submundo do 
crime, sendo em 14 de janeiro do ano 
passado, preso novamente, desta 
feira, acusado de ter executado a 
tiros o cabo do Exército Paulo 
Roberto Parabá de Oliveira, em 
Cáceres .

O cabo do Exército Paulo 
Roberto Parabá de Oliveira, foi 
executado no dia 30 de outubro de 

a próxima terça feira, 27, o 
réu Magno César Silva NDeluque, vulgo “Canário”, 

será levado a julgamento no fórum 
da comarca de Cáceres, quando da 
da 2ª sessão da última reunião 
periódica do tribunal do juri deste 
ano, acusado de ter assassinado a 
tiros na noite de 27 de março de 
2 0 1 5 ,  u m a  s e x t a  f e i r a ,  o  
caminhoneiro José Pereira da Silva, 
53, cujo cadáver foi encontrado na 
manhã do dia seguinte, dentro do 
caminhão em frente a uma 
churrascaria.

Três dias após o crime, uma 
informação anônima à policia civil 
de Cáceres apontava como suspeito 
do assassinato,um elemento moreno, 
magro e alto pessoa, morena, magro 
e alto, chamando a atenção do 
d e l e g a d o  M á r i o  S a n t i a g o ,  
coordenador do CISC à época, que 
suspeitou pelas características, de 
Magno César da Silva Deluqui que 
estava detido na delegacia envolvido 
em outro crime.

N o  c r u z a m e n t o  d e  
informações, Santiago e sua equipe 
apuraram que o suspeito detido era o 
autor da morte do caminhoneiro e 
num papo reto com o distinto, ele 
confessou o homicídio, alegando 

que  a  v i t ima ten tara  
violentá-lo. Que ele pedalava sua 
m a g r e l a  p e l a  a v e n i d a  e  o  
caminhoneiro pelado, deu-lhe 
aquela cantada e que se revoltou com 
a situação, voltando a sua casa e 
armado, desferiu tiros, matado-o, 
mas não roubou nada, jogando a 
arma e a roupa que estava usando 
dentro do rio.

Liberado posteriormente, 

prisão preventiva decretado 
p e l a  J u s t i ç a  a p o n t a d o  n a s  
investigações como o autor do 
crime, responde em liberdade, mas, 
também, deverá ser levado a 
julgamento posteriormente por este 

2017 por volta de 22h30, no 
bairro Jardim das Oliveiras, atingido 
por três disparos de arma de fogo, 
sendo dois na cabeça e um na região 
do tórax. 

Magno teve o mandado de 

medico urologista para o 
toque retal. Estes exames e 
ava l i ações  p r év i a s ,  ev i t am 
transtornos para os homens, bem 
como podem indicar a real 
necessidade do toque.     

Conforme expl icou o  
medico Yung, o índice do câncer de 
próstata em Mato Grosso é 
considerado um dos mais altos do 
país, estimando o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA) que o estado deve 
encerrar o ano de 2018 com 1.080 
casos novos da doença. “O principal 
é que o diagnóstico seja precoce para 
se vencer a doença. Se você 
considerar uma população de 
pessoas acima de 50 anos, por 
exemplo, teremos diagnósticos 
positivos para câncer de próstata em 
70 a 90 casos para cada 100 mil 
habitantes.  

Números considerados 
alarmantes.  Se o homem não fizer 
esse exame ficará improdutivo no 
meio da vida dele. Fazendo-o 
periodicamente o paciente terá uma 
qualidade de vida maior”, detalhou o 
medico, que ministrou uma palestra 

o  p r i m e i r o  d i a  d e  
atendimento do programa NNovembro Azul em Cáceres 

a demanda foi bem concorrida, 
sobretudo no Postão  do São Miguel, 
próximo ao 2º Bfron, quando 
dezenas de cidadãos da 2ª e 3ª idade 
formaram filas para atendimento 
medico, disciplinado por senhas. O 
movimento não interferiu nos 
demais atendimentos da unidade de 
saúde pública, graças ao empenho 
dos funcionários.

Conforme o medico Alesson 
Martelo Yung, a saúde pública de 
Cáceres adotou uma sistemática 
preventiva este ano no programa 
novembro azul, como forma de 
facilitar o acesso dos pacientes, 
iniciando pela requisição de exames 
como, hemograma completo, geral 
d e  u r i n a ,  u r e i a  c r e t i n i n a ,  
lipidograma, T-3/T-4 e oantígeno 
prostático PSA, como testes de 
avaliação.

Somente com os resultados 
dos exames, comprovando-se os 
sintomas do câncer de próstata, o 
paciente será encaminhado ao 

BANCA DOS RÉUS

Assassino de caminhoneiro será
levado a juri popular em Cáceres 

Além do crime contra o caminhoneiro que réu alega defesa de honra própria, ele também será futuramente pelohomicídio contra o Cabo  Parabá, do 2º Bfron

Da Redação

Julgamento de Magno César da Silva Deluque, será no dia 27    

PADROEIRO

Festança de São Pedro vai agitar
a Colônia Z-2 sábado em Cáceres
Da Redação

Dona Elza (detalhe) comanda a Festa de São Pedro na Z-2    

 Foto: JCC

AVALIAÇÃO PREVENTIVA

Postão movimentado no
1º dia do novembro azul
Da Redação

Médico Alesson Yung fala da importância da avaliação prévia   

Foto: JCC

 Foto: Arquivo
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O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter  e  a  Mercúrio,  
marcando o início de um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  

envolvimento com projetos de médio prazo 
e possibilidade de novos negócios com 
pessoas e/ou empresas estrangeiras. Uma 
viagem internacional pode ser realizada.

Esotérico

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpi ter  e  a  Mercúr io ,  
marcando um período de 
aprofundamento emocional e 

necessidade de intimidade. Você passa por 
um processo de inter ior ização e  
transformação intensas. O momento é ótimo 
para acordos e negociações financeiras.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter e a Mercúrio, 
marcando o início de um 
período de movimento 

intenso e agradável na vida social e 
melhora dos relacionamentos pessoais e 
profissionais. O momento pode envolver 
o início de um namoro.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter e a Mercúrio, 
marcando um período em 

que sua rotina passa por algumas 
mudanças positivas, especialmente no 
trabalho. O período pode envolver a 
chegada de um novo projeto que promete 
trazer mudanças positivas à sua vida.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júp i te r  e  a  Mercúr io ,  
marcando um período de 
m a i o r  m o v i m e n t o  e  

envolvimento com a vida social e 
aproximação de pessoas interessantes à sua 
vida. O período pode envolver o início de 
um novo romance.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter e a Mercúrio, 
marcando o início de um 
período de movimento na 

vida social e necessidade de estar mais 
perto dos amigos. O período pode ser 
marcado por um contato comercial com 
uma grande empresa ou instituição.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter e a Mercúrio, 
marcando o início de um 
período de movimento na 

vida social e aproximação de amigos. O 
período pode envolver acordos e 
negociações relacionadas a um novo 
projeto e possível contrato.

O Sol deixa seu signo e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter e a Mercúrio, 
marcando um período de 
movimento em sua vida 

material e financeira. O período pode 
envolver uma nova proposta de trabalho 
ou envolvimento em um projeto que trará 
aumento de seus rendimentos.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpi ter  e  a  Mercúr io ,  
marcando o início de um 
período de queda da energia 

vital e necessidade de cuidados mais 
intensos com a saúde. O período é ótimo 
para a interiorização e a reflexão. Procure 
meditar e dedicar-se a atividades que unam 
mente e corpo.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpiter e a Mercúrio, 
marcando um período de 
maior envolvimento com 

seus projetos profissionais e planos de 
negócios. O período envolve sucesso e 
reconhecimento, depois de meses de 
trabalho e dedicação.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de Sagitário, se une a 
Júpi ter  e  a  Mercúr io ,  
marcando um período de 
maior envolvimento com a 

vida doméstica e os relacionamentos 
familiares. O período pode envolver o 
início de uma reforma ou mesmo uma 
mudança de residência.

O Sol deixa Escorpião e 
começa sua caminhada 
através de seu signo, se une 
a Júpiter e a Mercúrio, 
marcando o início de um 

período em que os projetos que foram 
idealizados nas últimas semanas devem 
ser colocados em prática. O período é 
marcado pelo início de um novo ano 
astral.

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

By Rosane Michels
Em tempo felicitamos nosso parceiro João 
Guilherme Turini, proprietário da Óticas 
Carol,  que recebeu os parabéns dos 
colaboradores e familiares no último sábado. 
Que o próximo ano seja pleno de conquistas e 
saúde. Parabéns e Sucessos sempre! Na foto 
com a esposa Fernanda.

Vivas a princesinha Maisa Carvalho Mendes 
que comemora mais um  aninho de vida e 
recebe o carinho mais que especial dos pais  
Anelisa e Marco, da maninha Marina, dos 
padrinhos Adriana e Amarildo Merotti, dos 
tios e avós.  Que Papai do Céu te ilumine, te 
guie e te proteja em todos os dias da sua vida. 
Feliz Aniversário!

Parabéns ao amigo Plínio Samanclay por mais um ano de 
vida! Receba nossos votos de um Feliz Aniversário, 
celebrado com alegria e com as melhores companhias. 
Muitos anos de vida sempre felizes e com saúde.

Parabenizamos Cesar David Mendo pela passagem do 
seu natalício transcorrido ontem. Que esse novo ano 
venha recheado de coisas boas são os nossos votos.

*****************************
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segundo e decisivo jogo 
em caso de vitória ou pela 
igualdade.

Vários jogadores da 
c a m p a n h a  d o  a c e s s o  j á  
renovaram contratos com clube. 
São os casos do volante Marino, 
artilheiro do time na Série C com 
nove gols marcados, goleiro 
Víctor Souza e o meia Alê.

Arbitral Técnico do 
Estadual.

Pelo novo regulamento da 
Copa do Brasil, o clube melhor 
ranqueado na Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) tem a 
vantagem de jogar pelo empate na 
condição de visitante. 

Neste caso, o Cuiabá 
certamente pegará um time 

Duas equipes da capital mato-
grossense se consagraram 
campeãs na 1ª edição do MT Cup 
de Futsal, a Família Oeste (no 
Masculino) e o Uirapuru (no 
Feminino) .  A compet ição 
promovida pela Federação Mato-
grossense de Futsal (FMFS) foi 
realizada no fim de semana, de 16 
a 18 de novembro, no Ginásio 
Municipal de Esportes Fermino 
Maleski, em Sorriso. Ambas 
g a r a n t i r a m  v a g a s  p a r a  
representar Mato Grosso na Copa 
Brasil de Futsal de 2019.

No feminino, o Uirapuru, 
de Cáceres, fez duas partidas, 
primeiro ganhou do Sorriso por 3 
a 0 e, por fim, venceu o Sinop por 
2 a 1 e segundo o técnico 
campeão, Marcus Penna, o 
entrosamento, a qualidade 
técnica e a experiência foram os 
principais fatores responsáveis 
pelo sucesso. O time tem média 
de idade de 26 anos e priorizará o 
físico na preparação à Copa 
Brasil. “Nosso time é maduro e 
por isso soube controlar os jogos. 
Não se afobou em nenhum 

momento”, disse.
No masculino, a equipe 

Família Oeste começou com 
vitória sobre o anfitrião, o Sorriso 
por placar de 2 a 1, depois 
empatou com Alta Floresta por 4 
a  4  e  e n c e r r o u  a  f a s e  
classificatória ao ganhar de Santa 
Rita do Trivelato por elásticos 6 a 
2. Classificado à final em 
primeiro lugar, venceu Sorriso 
por placar de 9 a 6 e faturou o 
título.

S e g u n d o  o  d i r e t o r,  
Josimar Rodrigues, a decisão 
final foi na prorrogação, pois no 
tempo regulamentar ficou 
empatado. “Eles abriram o placar 
em 3 a 0 e nós buscamos e 
viramos para 5 a 3, mas eles 
empataram em 5 a 5. A partida foi 
à prorrogação, onde tínhamos a 
vantagem do empate, e nós 
marcamos outros 4 gols e 
levamos 1. O placar final ficou 
em 9 a 6 e fomos campeões,” 
pontuou o diretor do Família 
Oeste, Josimar Rodrigues.  

O 1° MT Cup de Futsal 
contou com a participação de sete 
times, sendo quatro na categoria 
adulto masculino e três no adulto 
feminino, e que representaram 
Cuiabá  e Cácxeres, (Família 
Oeste e Uirapuru), Santa Rita do 
Trivelato, Sorriso, Sinop e Alta 
Floresta.

arado desde fim de 
setembro, quando perdeu Pa  c o n q u i s t a  d o  

Campeonato Brasileiro da Série 
C para o Operário de Ponta 
Grossa, o time principal do 
Cuiabá retomará as atividades no 
dia 3 de dezembro, numa 
segunda-feira. 

O elenco se apresentará 
ao técnico Itamar Schulle visando 
a disputa do Campeonato Mato-
grossense de 2019 que começará 
no dia 19 de janeiro. Na retomada 

do trabalho, Schulle contará com 
caras novas. 

A diretoria do clube já 
acenou para a possibilidade de 
contratar novos jogadores de olho 
não só no Estadual como também 
na Copa do Brasil, 

Copa Verde que ainda é 
uma incógnita e mais a própria 
Série B, marcada para iniciar na 
segunda quinzena de abril.

O presidente do clube 
Alessandro Dresch em entrevista 
ao jorna A Gazeta disse que o 

pensamento já é trazer 
para o início da pré-temporada 
reforços visando a Segunda 
Divisão do Brasileiro. 

Objetivo é ter um elenco 
c o m p e t i t i v o  v i s a n d o  a  
classificação para a segunda fase 
da Copa do Brasil, que renderia 
uma boa quantia de dinheiro aos 
cofres do clube. 

“Queremos ir para a 
segunda fase da Copa do Brasil. É 
importante para nós passarmos de 
fase”, disse Dresch, durante o 

ARRUMAÇÕES

Equipe principal apresenta
se em dezembro ao Cuiabá

Além do Estadual, o Dourado terá atuações nas copas do Brasil, Verde, Federação e Brasileiro da série B, previsto para a segunda quinzena do mês de abril

O.E c/ Redação

Último jogo da equipe completa foi contra o Operário Pr.   

COPA DO BRASIL

Uirapuru fatura MT Cup
de Futsal e garante a vaga
Redação c/ Assessoria

Gatas do Uirapuru de Cáceres levantaram o caneco em Sorriso    

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo
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os 258 profissionais que 
atuam em Mato Grosso pelo Dprograma Mais Médicos, 

criado há cinco anos pelo governo 
federal, 132 são cubanos e devem 
deixar o país após Cuba desistir de 
fazer parte do programa, ao alegar 
ameaças feitas pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro aos estrangeiros. O 
número de cubanos representa mais 
de 50% do total de médicos do 
programa no estado.

A coordenadora de Atenção 
Primária da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), Regina Paula de 
Oliveira Amorim Costa, a decisão 
anunciada pelo governo de Cuba é 
grave para Mato Grosso e no Diário 
Oficial da União da terça-feira (20) 
saiu o edital com 132 vagas para o 
programa Mais Médicos em Mato 
Grosso, 3 dos quais, para atender em 
Cáceres.

"A saída desses 

p r o f i s s i o n a i s  é  a l g o  
realmente grave para o estado, pois 
cerca de 1/3 da cobertura da atenção 
primária é feita pelos médicos do 
programa e com a saída deles teria 
diminuição rápida da atenção 
primária, que é a porta do SUS. É um 
grande problema para a saúde 
pública do estado e do país todo", 
declarou.Atualmente, segundo a 
coordenadora, os médicos do 
p rograma  a tendem em 102  
municípios mato-grossenses e, 
destes, 55 têm médicos cubanos. 
Com mais de 100 municípios 
bene f i c i ados ,  Ma to  Grosso  
corresponde a quase 10% do total de 
municípios brasileiros atendidos 
pelo programa. Ao todo, são 1.100 
m u n i c í p i o s  a t e n d i d o s  p e l o  
programa.

Entre outros benefícios do 
programa Mais Médicos, Regina 
Amor im  c i t a  o  avanço  no  

culminaram em sua morte.
O caso será investigado pelas 

policias dos dois países, a fim de 
esclarecer se o brasileiro estava mesmo 
cobrando um pagamento ou assaltando. 
As primeiras informações dão conta de 

que Vinicius morava há um ano 
na cidade de San Juán, depois de deixar a 
família em Santana  no Amapá e morar 
um tempo em Ananindeua, no Pará,onde 
se casou com uma vizinha e teve  uma 
filha hoje com 6 anos.

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

 sta semana a cronica policial de 
M a t o  G r o s s o ,  m a i s  Epropriamente dita, de Cáceres 

focou na morte de um brasileiro na 
Bolívia, devido ao estado fazer fronteira 
com o país vizinho, mas com a 
identificação da vitima fatal, Vinicius 
Chagas Maciel, 32, as suspeitas de 
meliantes da nossa região foram 
descartadas.

Vinícius foi  l inchado e 
enforcado por várias pessoas após 
cobrar a dívida de um casal na cidade de 
San Julián, na Bolívia. Vídeos 
compartilhados nas redes sociais 
mostram a vítima se explicando para os 
bolivianos que não era assaltantes e 
estava apenas cobrando uma dívida.

O crime aconteceu na noite da 
última segunda-feira (19) quando 
pessoas ouviram o grito de uma mulher 
pedindo ajuda, alegando que ela e o 
marido estavam sendo assaltados por 
Vinícius. 

Foi então que uma multidão se 
reuniu para prendê-lo e deram início a 
uma sessão de agressões, que 

médicos cubanos atendem a 
população indígena em cinco 
Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas  (DSEIs) .  São 35 
profissionais distribuídos nas 
unidades de saúde dos DSEIs do 
Araguaia (5); de Cuiabá (11); 
Kayapó (4); Xavante (9) e Xingu (6).

Em agosto, ainda em 

disse que o Ministério da 
Saúde Pública de Cuba tomou a 
d e c i s ã o  d e  n ã o  c o n t i n u a r  
participando do Programa Mais 
Médicos e que comunicou à diretora 
da Organização Pan-Americana de 
Saúde [Opas] e aos líderes políticos 
bras i le i ros  que fundaram e 
defenderam a iniciativa.

campanha ,  Bo l sonaro  
declarou que ele "expulsaria" os 
médicos cubanos do Brasil com base 
no exame de revalidação de diploma 
de médicos formados no exterior, o 
Revalida. A promessa também 
estava em seu plano de governo.

No comunicado emitido 
anteontem, 21,, o governo cubano 

PÁGINA DO ÊXODO

Mato Grosso deverá ficar
sem 132 médicos cubanos

Para coordenadora da SES Regina Amorim, governo tem dificuldades em manter médicos nas unidades indígena, pois muitos não querem ficar nesses locais

G-1/MT c/ Redação

Leva de volta à Cuba contrasta a chegada alegre dos médicos ao Brasil  

Vinicius Chagas Maciel teria apenas cobrado uma divida  

 Foto: El-Deber

LINCHAMETO

Brasileiro assassinado esta semana
na Bolívia não era de Mato Grosso
El-Deber c/ Redação

Foto: Congresso em Foco
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Na próxima terça feira, 27, Magno César Silva Deluque, vulgo 
“Canário”, será levado a julgamento no fórum de Cáceres, pelo assassinato 
a tiros em 2015, o caminhoneiro José Pereira da Silva, 53, cujo cadáver foi 
encontrado dentro do caminhão frente a uma churrascaria. Réu solto, 
Magno dois anos após confessou a morte do Cb. Do 2º Bfron Paulo 
Roberto Parabá de Oliveira, crime que ele responderá posteriormente no 
tribunal do júri da comarca.  Página 03

O chão vai tremer amanhã 
na Colonia Z-2 de Cáceres, com a 
grandiosa festa do padroeiro São 
Pedro, adiada para maior 
confraternização dos pescadores, 
além das eleições e aniversário da 
cidade. A Presidenta Dona Elza, 
adianta que vai ter almoço grátis 
para todos, bailão e reza de santo, 
com cururu, ladainha, siriri e 
rasqueado com ganzá e viola de 
cocho,  t raduzindo a  ra iz  
pantaneira. 

Página 03

Quase por unanimidade, a Câmara 
Municipal aprovou em Sessão Extraordinária 
na primeira quinzena deste mês,  que a 
Prefeitura de Cáceres efetive a compra de 
novos ônibus para serem utilizados no 
transporte de alunos da rede escolar 
municipal. Para o prefeito Francis Maris, será 
uma economia para o município, pois com 
ônibus próprios, o erário vai gastar menos do 
que alugando veículos de terceiros. 

 Página 04

57
Anos!

Dos 258 profissionais que atuam em Mato Grosso pelo programa 
Mais Médicos, 132 são cubanos e devem deixar o país após Cuba desistir 
de fazer parte do programa, ao alegar ameaças feitas pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro aos estrangeiros. No Diário Oficial da União da terça-feira 
(20) saiu o edital com 132 vagas para suprir o programa em Mato Grosso, 3 
dos quais, para atender em Cáceres. Página 05

No primeiro dia de atendimento do programa Novembro Azul em 
Cáceres a demanda foi bem concorrida no Postão  do São Miguel, quando 
dezenas de cidadãos da 2ª e 3ª idade formaram filas para atendimento 
medico, disciplinado por senhas. Conforme o medico Alesson Martelo 
Yung, a saúde pública adotou uma sistemática preventiva, como forma de 
facilitar o acesso dos pacientes, iniciando via requisição de exames.
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REINCIDENTE

Réu confesso em 2 mortes será
julgado na 3ª feira em Cáceres

Liberado após matar o caminhoneiro, Canário, deixou a gaiola do Nova Era e tempos depois, assassinou o Cb do 2º Bfron Paulo Roberto Parabá de Oliveira

Magno Deluque, vulgo Canário, responde aos crimes em liberdade   

Foto: Arquivo

VIVA SÃO PEDRO

Festa do padroeiro promete agitar
a Colônia Z-2 amanhã em Cáceres

Festança comandada pela Dona Elza (destaque) começa cedo na Z-2    

Foto: JCC

MÃO NA RODA

Transporte escolar terá
reforço de novos ônibus

Novos coletivos próprios, estarão substituindo usados ônibus locados    

Foto: JCC

NOVEMBRO AZUL

Avaliação preventiva
movimenta o Postão

Dezenas de pacientes foram atendidos ontem, no Postão    

Foto: JCC

EXÔDO CUBANO

Edital abre 132 vagas para
médicos: três para Cáceres

Cubanos representam mais de 50% do total de médicos no estado    

Foto: Arquivo
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