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 Encerrou-se ontem, 10, no Hospital Regional de Cáceres a 
XVI Semana de Enfermagem, aberta na terça feira, 8, quando 
abordou o tema “Saúde Mental do Profissional de Enfermagem na 
Era Moderna”. Esta edição do evento teve como público 
profissionais de enfermagem e acadêmicos do curso de 
enfermagem, com parceria da Unemat. Página 03

 Os investigadores da 
Delegacia de Pontes e Lacerda 
prenderam Andersom Fernando, 
vulgo Alemão, inicialmente 
suspeito e agora, confesso, de ter 
matado a golpes de faca o 
deficiente mental Sebastião 
Rodrigues de Oliveira, na 
madrugada de anteontem. Preso 
pela PM, horas após o crime, 
disse que estava no local quando 
a policia atendia o caso e 
inclusive chegou a contar piadas. 

 Lista apresentada pela deputada 
estadual Janaína Riva em suas mídias 
sociais, apresenta a divida do governo de 
Mato Grosso com municípios, destacando os 
itens saúde e transporte escolar. De acordo 
com as informações da parlamentar, o débito 
do governo com os municípios chega a R$ 
200 milhões. Na mensagem publicada junto 
o município de Cáceres aparece como credor 
de R$ 1.780.977,02. 
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DIA DE CÃO

PRIMAVERIL

BASE AMPLIADA

SEMANA DE ENFERMAGEM

Saúde mental na era moderna
foi tema de debate em Cáceres 

Ontem, no encerramento, minicurso “Saúde do Trabalhador” com a Profª MS. Juliane Ferreira Andrade da Fonseca  fechou com chave de ouro o evento

Encontro discutiu e valorizar o cuidado com a saúde mental     

Foto: Sandra Carvalho

TROCADO DE CACHAÇA

Matou deficiente e contou 
piadas no local do crime
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Assassino Andersom Fernando, frio, torpe e calculista   

Foto: PM/MT

LISTA DE DEPUTADA

Governo deve mais de 
$ 1,7 mi para Cáceres 

Página 05
Janaína Riva critica governo pela divida com municípios    

Foto: Arquivo

BATIDÃO FATAL

Ex-deputado e cunhado morrem
em grave acidente com 12 veículos 

 Um acidente na noite de anteontem, matou na noite de 
anteontem, o ex-deputado Hermínio Barreto (primo do senador 
Wellington Fagundes) e seu cunhado Ailton Pereira dos Santos, este, 
na direção do Jeep Renegade, com placa de Rondonópolis. No grave 
acidente segundo fontes da PRF, 12 veículos foram envolvidos, 
dentre eles, três carretas, três utilitárias e três carros de passeio.
                                               Página 06

J. Barreto e Ailton morreram no carro destruído pelo sinistro      

Fotos: Reprodução 

Liberado no cadeião levou
balaço e quase foi pro além

Ganha Tempo estará no antigo
prédio do Humaitá em 4 meses

Prefeitura e sindicato reformam
unidade do Gefron na fronteira
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quem comprar ingresso, poderá 
l e v a r  m ã e  o u  e s p o s a  
gratuitamente e o torcedor, que 
estiver acompanhado, ainda 
receberá um desconto no valor 
dos bilhetes. 

 A idéia é atrair o maior 
número possível de torcedores 
para que a equipe possa deixar a 
lanterna e a zona do rebaixamento 
da chave B da Série C, com uma 
vitória sobre o Dourado de Cuia. 

 Galo do Norte deverá ter Oduas baixas na equipe 
p a r a  e n f r e n t a r  a  

Aparecidense, na abertura do 
returno da primeira fase no Grupo 
A11, da Serie D, no próximo 
domingo no Gigante do Norte na 
terra do soja, uma delas, o 
zagueiro Hítalo que vinha sendo 
titular absoluto sentiu um 

desconforto muscular na coxa 
direita e saiu logo no inicio da 
partida da última sexta-feira, 
quando Sinop venceu 1 a 0 o time 
goiano.
 O outro desfalque será o 
volante Dourado que entrou no 
segundo tempo, ficou poucos 
minutos em campo, numa 
dividida machucou a perna e 

precisou ser substituído. Os dois 
atletas nem treinaram esta 
semana, estão no departamento 
médico e, dificilmente terão 
condições de jogo no final de 
semana.
 Tayrom deverá seguir na 
defesa ao lado de Lucca. Dourado 
que vinha no banco terá a vaga 
ocupada pelo Luan. Os dois 
reforços, Tiago e Luís Henrique 
estão a disposição e poderão 
estrear domingo. O Gerente de 
Futebol, Marcos de Azevedo é o 
treinador interino - após saída de 
Foiani - até ser anunciado o novo 
comandante pela direção que 
mantém contato com três 
profissionais, mas ainda sem 
definição.
 Os ingressos começaram 
a ser vendidos hoje. O primeiro 
lote especial será de R$ 10. 
Depois o preço será de R$ 20 
inteira e R$ 10 a meia-entrada. De 
acordo com a assessoria, são 
esperados mais de 2 mil 
torcedores. No jogo contra o 
Novo-MS, vitória por 2 a 0, teve 
pouco mais de 800 pessoas 
presentes no estádio.

 Cuiabá Esporte Clube Oencara amanhã o Joinvile 
no sul do país, às 19h30 

na Arena Joinvile e depois da 
vitória em casa contra o Tupi de 
Minas Gerais no último sábado, 
mantendo 100% dos jogos, segue 
em busca de mais uma vitória. 
 O Dourado já tinha 
vencido o Luverdense no único 
jogo que teve dentro de casa na 
competição, ainda na primeira 
rodada e em seguida, pegou uma 
seqüência de dois jogos longe dos 
seus domínios perdendo uma e 
empatando outra.
 Este confronto entre 
Joinville e Cuiabá, válido pela 
quinta rodada da competição, 

seria no domingo dia das mães, 
mas foi transferido para as 19h30 
(de Brasília) do dia 12, véspera. A 
mudança ocorreu por solicitação 
d o  c l u b e  m a n d a n t e ,  
permanecendo inalterado o local. 
 Para esta partida, o 
Joinville, conhecido Camaleão 
do Sul, deu início na última terça-
feira a uma promoção nos 
ingressos para os torcedores e 
sócios que comparecer à Arena 
Joinvile. 
 A s  t r ê s  d e r r o t a s  
consecutivas na Série C geraram 
uma semana diferente no clube 
que adotou a lei do silêncio, só 
quebrada, quando um dos atletas 
mais identificados com o tricolor, 

Bruno deu razão às críticas da 
torcida e falou que o elenco tem se 
esforçado para mudar a situação.
 “Uma reação, sem dúvida 
(o que o torcedor espera). Além 
de jogador, eu sou torcedor do 
Joinville. Esperamos todos, uma 
reação, uma volta por cima, para 
escrever uma história bonita. 
 S ã o  c r í t i c a s  q u e  
merecemos no momento, não 
estamos bem. Temos que 
absorver as críticas e transformar 
em força para trabalhar e mudar 
essa situação, com uma vitória 
sobre o Cuiabá,” chutou o 
zagueiro.
 Nes ta  promoção do 
Joinvile para o jogo de sábado, 

BRIGA NA ARENA

Lanterna Joinvile recebe
Cuia pra sair da lanterna

Dourado de Cuiabá pega amanhã o lanterna da série C, o Joinvile de Santa Catarina na Arena sulista e sabe que adversário vai dificultar pra sair da rabeira

Da Redação

Torcida tricolor do Joinvile promete rivalizar o Cuiabá    

Foto: Diógenes Pandini

ALTOS E BAIXAS

Galo tem desfalques para
duelo contra o Camaleão 

S.N c/ Redação

Sinop quer repetir dose contra o Aparecidense domingo   

 Foto: Assessoria
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m acidente na noite de Uanteontem, matou o ex-
deputado  Hermín io  

Barreto (PR), 69, e seu cunhado 
que conduzia o veículo, Ailton 
Pereira dos Santos, 52. O grave 
acidente envolveu 12 veículos no 
KM 276,8 BR-364 próximo a 
Jaciara. O veículo conduzido por 
Ailton tratava-se de um Jeep 
Renegade ,  com p laca  de  
Rondonópol is . Informações  
preliminares da Rota do Oeste 
apontavam nove veículos, sendo 
três carretas (duas carregadas 
com óleo vegetal e uma com 
soja), três utilitárias e três carros 
de passeio, mas posteriormente, 
constatou se 12 veículos, duas 

mortes confirmadas, três feridos e 
seis pessoas ilesas. Além das 
vítimas fatais, outra três pessoas 
também ficaram feridas. Elas 
foram socorridas e encaminhadas 
para o Hospital Municipal de 
Jaciara. Segundo informações 
preliminares, o engavetamento 
teria ocorrido após o condutor de 
uma carreta Iveco em alta 
velocidade perder o controle 
depois de tentar realizar  uma 
ultrapassagem a um veículo que 
estava quebrado às margens da 
pista. No entanto, a perícia 
criminal irá apontar as causas. A 
pista precisou ser interditada para 
os trabalhos de limpeza. Os 
corpos foram encaminhados ao 

Instituto Médico Legal (IML).  O 
corpo será velado na Câmara de 
vereadores do município. 
 A morte do ex-deputado 
causou comoção em diversas 
lideranças políticas de Mato 
Grosso, que lamentaram a 
fatalidade. O senador Wellington 
Fagundes se manifestou sobre o 
falecimento de Barreto, que era 
seu primo. “Somente quem teve o 
privilégio da convivência com 
Hermínio Barreto e com Ita, que 
era um grande ser humano, de 
muito respeito e querido em nossa 
cidade, pode compreender a 
extensão e a dimensão da dor 
dessas terríveis perdas, ocorridas 
de forma tão trágica”, disse.
 Jota Barreto era uma 
figura bastante conhecida na 
política mato-grossense. Além de 
ex-deputado estadual e ex-
prefeito de Rondonópolis, entre 
os anos de 1989 e 1992, foi 
também Fiscal da Secretaria de 
Fazenda na década de 80.
 Candidatou-se a deputado 
a federal em 2014, mas ficou 
apenas como suplente, ao receber 
pouco mais de 50 mil votos. Além 
disso, também foi radialista 
esportivo, em Rondonópolis. O 
político foi um dos parlamentares 
que foram filmados supostamente 
recebendo propina no gabinete do 
ex-governador Silval Barbosa.

DOZE VEÍCULOS

Gravíssimo acidente na 364
mata ex-deputado e cunhado

Além das vítimas fatais, outra três pessoas também ficaram feridas, sendo 
socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaciara, sem seqüelas

O.D/M.N c/ Redação

Carro ficou destruído no acidente. No destaque J. Barreto  

 Fotos: Reprodução
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f e r t a r  c u r s o s  d e  Oqualificação profissional 
aos alunos do ensino 

médio das escolas estaduais, 
destaca a proposta do Serviço 

Marioneide Kliemaschewsk.
 A diretora regional do 
SENAI, Lelia Brun, explicou 
como funcionará o projeto, que 
espera ser implantado ainda este 

Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) de Mato 
Grosso, apresentada na terça-
feira (8/5), à secretária de Estado 
de Educação, Esporte Lazer, 

ano nas escolas estaduais. 
Segundo ela, a intenção é 
implantar os cursos nas escolas 
que atendem o Ensino Médio e 
estão localizadas nos municípios 
onde o SENAI possui unidades, 
como Cuiabá, Barra do Garças, 
Cáceres, Juína, Nova Mutum, 
Rondonópolis, Sinop, Sorriso e 
Várzea Grande.
 Conforme a proposta 
serão ofertados cinco cursos 
presenciais, divididos em 70 
turmas e disponibilizando 2.500 
vagas para alunos do 2º ano do 
Ensino Médio. Cada curso terá 
carga horária de 160 horas.
 “Estamos colocando o 
SENAI como parceiro para 
juntos desenharmos algumas 
ações em prol dos estudantes da 
rede pública de Mato Grosso. 
Viemos trazer proposições para 
implantarmos o Ensino Médio 
Técnico Integrado, mas essas 

propostas ainda devem ser 
estudadas pela Seduc”, observou 
Lelia Brun.
 A secretária Marioneide 
aprovou o projeto e acredita ser 
possível concretizá-lo. Segundo 
ela, a proposta será alinhada com 
a equipe que coordena o Ensino 
Médio na rede estadual, que 
estudará uma forma de implantá-
lo nas escolas estaduais. 
 “É uma perspectiva que 
me interessa muito, pois sei da 
importância da qualificação 
profissional para os jovens. Fiz o 
meu Ensino Médio Integrado e 
essa oportunidade foi um 
diferencial na minha formação. 
 Acredito que devemos 
ofertar a qualificação 
profissional aos jovens, dando a 
eles a oportunidade de despertar 
e se preparar para o mercado de 
trabalho”, frisou.

junto com as listas, o município 
de Cáceres aparece como credor 
de R$ 1.780.977,02 ou seja, 
segundo a parlamentar, esta seria 
a divida do governo relacionada à 
nossa cidade. Na saúde, seriam 
R$ 919.354,48 somando-se os 
anos de 2016, 2017 e 2018; no 
transporte/Seduc três parcelas de 
2018, o valor seria de R$ 
353,991,36; no transporte 
escolar/Fethab, duas parcelas, R$ 
131,242,58; Na diferença do 
F e t h a b  2 0 1 6 / 2 0 1 7 ,  R $  
376,388,60. O total em atraso do 
governo estadual para com 
Cáceres na listagem da deputada 
Janaína Riva soma conforme 
supra, R$ 1.780.977,02.
 Nas redes sociais, a 
deputada destaca que o governo 
faz campanhas milionárias com 
os impostos arrecadados da 
população e destaca que este 
dinheiro é usado para patrocinar 
s h o w s ,  d i á r i a s ,  e v e n t o s  
institucionais.

ista apresentada pela Ldeputada estadual Janaína 
Riva (MDB) ma última 

terça-feira (9) em suas mídias 
sociais, apresenta a divida do 
governo de Mato Grosso com 
municípios, destacando os itens 

saúde e transporte escolar.De 
acordo com as informações 
publicadas pela parlamentar, o 
débito do governo com os 
municípios chega a R$ 200 
milhões.  
 Na mensagem publicada 
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REDE ESTADUAL

SENAI apresenta projeto 
para cursos de qualificação

Conforme a proposta serão ofertados cinco cursos presenciais, divididos em 70 turmas e disponibilizando 2.500 vagas para alunos do 2º ano do Ensino Médio

Assessoria c/ Redação

Cada curso ofertado terá carga horária de 160 horas    

Foto: Assessoria  

Deputada estadual Janaína Riva abre lista devedora    

Foto: Arquivo

ENTREGOU GERAL

Lista de deputada mostra governo 
devedor de R$ 1,7 mi com Cáceres 

Assessoria c/ Redação
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vento registrado anteontem, E9, no barracão da Igreja 
Católica, no bairro Santa 

Luzia em Mirassol D'Oeste, marcou 
a entrega de cestas de alimentos para 
famílias cadastradas no Programa 
Bolsa Família, com a presença da 
primeira dama, professora Maria de 
L o u r d e s ;  d o  S e c r e t á r i o  d e 
Desenvolvimento Sustentável, 
Gessimar Charles de Barros; Paulo 
Silvano, Presidente do bairro e 
C o o r d e n a d o r  d e  e n t r e g a  d e 
alimentos, além do líder social, 
Francisco Antônio de Mattos 
(Chiquinho Mattos). 
 Segundo Paulo Silvano essa 
foi a 3º entrega de alimentos ocorrida 
neste ano, desta feita,  foram 
entregues alimentos para 200 
f a m í l i a s  c a d a s t r a d a s .  N a 
oportunidade, a primeira dama do 
município, Maria de Lourdes, 
dirigiu uma palavra aos voluntários e 
aos beneficiários, que participaram 
da entrega e do recebimento. 
 Ela agradeceu a cada pessoa 
que contribuiu com seu voluntariado 
junto a esse Programa de Aquisição 
de Alimentos, pois sem as parcerias 
firmadas talvez não existiria o êxito 
do Programa. 
 “Eu conhecia esse programa 
desde que era assessora pedagógica, 
e sei o quão ele é maravilhoso para a 
população, além de ser um estimulo 
ao  agr icu l to r  em produz i r” , 
concluiu. 
 O Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) é um instrumento 
de política pública instituída pelo 

artigo 19, da Lei nº. 10.696, de 2 de 
julho de 2003, e regulamentado pelo 
Decreto nº. 4.772, de 02 de julho de 
2003, o qual foi alterado pelo 
Decreto nº. 5.873, de 15 de agosto de 
2006. O objetivo do PAA é garantir o 
acesso aos alimentos em quantidade, 
qualidade e regularidade necessárias 
às populações em situação de 
insegurança alimentar e nutricional e 
promover a inclusão social no 
campo por meio do fortalecimento 
da agricultura familiar.
 Aquisição de produtos 
diretamente da agricultura familiar, 
sem a necessidade de licitação, 
através do mercado institucional, 
geração de renda e sustentação de 
preços aos agricultores familiares. O 

Programa cada vez mais é sucesso 
em Mirassol D' Oeste, executado no 
município desde o ano de 2005, onde 
teve início através da Associação 
R e g i o n a l  d o s  P r o d u t o r e s 
Agroecológicos - ARPA. 
 Hoje o Projeto é executado 
através das Associações ARPA e 
APROSAM (Assoc iação  dos 
Pequenos Produtores da Santa Maria 
e Região), exclusivamente com 
produtores e produtos do município, 
onde os produtores comercializam 
seus  p rodu tos  a t r avés  des te 
importante comercio institucional. 
 A quantidade de variedades 
e a qualidade dos produtos que faz do 
referido programa é um sucesso no 
município.

suspeitas, ao trabalho da policia, 
acompanhando todo o trabalho 
pericial de forma tranqüila e 
normal como se nada tivesse 
acontecido em algum momento, 
e, até brincou com as pessoas que 
estava no local.
 O  p r e l i m i n a r m e n t e 
suspeito Anderson, o alemão, foi 
preso em sua residência próximo 
de onde aconteceu o crime e no 
momento em que os policiais 
chegaram a sua casa, ele estava 
dormindo, na maior paz do 
mundo depois de ter mandado 
outro para o além-mundo.
 Segundo as informações 
repassadas pelo delegado de 
Policia Civil Carlos Bock, 
Anderson confessou o crime, 
cometido por motivo fútil , 
esclarecendo que tudo aconteceu 
por que a vitima Sebastião, estava 
pedindo dinheiro no bar. Os dois 
bebericavam e a pedição, teria  
incomodado Alemão, que entrou 
em luta corporal e desferiu três 
facadas na vitima que teve morte 
instantânea no local.

s  inves t igadores  da ODelegacia de Pontes e 
L a c e r d a  p r e n d e r a m 

Andersom Fernando, vulgo 
Alemão ,  27 ,  i n i c i a lmen te 
suspeito e agora, confesso, de ter 
cometido o crime contra a vitima 
Sebastião Rodrigues de Oliveira, 
44, na madrugada de quarta feira 

(9). O crime foi cometido de 
forma torpe e covarde a golpes de 
faca, contra a vitima, deficiente 
mental,  que teve um corte 
profundo no pescoço. 
 No momento em que os 
pol ic ia is  c ivis  e  a  pol i tec 
realizavam a pericia no local, 
Anderson, assistiu sem despertar 

um convenio entre a Prefeitura NMunicipal de Pontes e Lacerda 
e Sindicato dos produtores 

Rurais do Matão e Região, está sendo 
realizada a reforma e ampliação da Base 
Operacional do Gefron na fronteira com 
a Bolívia. Nessa parceria, além da 
reforma está sendo feita a troca de forro, 
parte elétrica, piso, pintura, instalação 
de novas janelas e portas, nova cozinha e 
demais cômodos de atendimento.
 “ A n t e s  d e  t u d o ,  q u e r o 
agradecer ao Prefeito de Pontes e 
Lacerda Alcino Pereira Barcelos , que 
nos atendeu. Abriu as portas de seu 
gabinete para nós e abraçou a causa com 
muita presteza. Bem como, a todos 
produtores rurais da região que sem esse 
apoio, não realizaríamos, tão cedo, essa 
obra. Esta reforma é fruto de uma grande 
luta, de pessoas comprometidas com a 
sociedade e que não medem esforços na 
busca dessas melhorias”destacou o 
coordenador do Gefron Ten. Cel José 
Nildo.
 O Gefron é um grupo militar 
vinculado diretamente à Secretaria de 
Estado de Segurança Públ ica  e 
desempenha as atividades de combate a 
cr imes como tráfico de drogas, 
contrabando e descaminho de bens e 

valores, evasão de divisas e roubos de 
veículos ao longo dos 983 quilômetros 
de fronteira seca e alagada que separam 
o Brasil e a Bolívia.
 O Gefron conta com três postos 
de fiscalização: Matão (no município de 
Pontes e Lacerda), Vila Cardoso (em 
Porto Esperidião), Avião Caído (em 
Cáceres), além da base operacional do 
grupamento em Porto Esperidião. Os 
policiais também atuam em parceria nos 
seis postos fixos do Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Grosso (Indea-
MT) do Corixa, Corixinha, Las Petas, 
Fortuna, Ponta do Aterro e Marfil. 
 Na base do Gefron, em Porto 
Esperidião, 104 quilômetros de Cáceres 
e cerca de 300 quilômetros de Cuiabá, a 
região de fronteira é controlada através 
de uma rede de comunicação que o 
Grupo Especial ao Centro de Operação 
Integrada de Segurança Pública (Ciosp), 
onde são checados documentos de 
veículos e pessoais, através de bancos de 
dados do Infoseg, Abin e Renavam. 
 Faz parte também do sistema, o 
monitoramento do espaço aéreo, via 
satélite, pelo Sistema de Vigilância da 
Amazônia (Sivam), utilizado para a 
checagem diária e localização de 
aberturas de novas cabriteiras. 

SANGUE RUIM E FRIO

Assassino preso presenciou 
remoção de cadáver na rua

Homicida depois de sangrar até a morte o deficiente mental na frente do boteco, assistiu tranqüilamente a policia na remoção do cadáver e até contou piadas 

A.T.F c/ Redação

Homicida Andersom Fernando, o Alemão, está na tranca    

Foto: Reprodução

BOLSA FAMÍLIA

Carentes de Mirassol D'Oeste
recebem cestas de alimentos

Assessoria

Todas as quartas-feiras as famílias recebem as cestas   

Foto: Mirassol Urgente

PREFEITURA/SINDICATO

Parceria possibilita a reforma
e ampliação de base do Gefron
Redação c/ Gefron/MT

Instalações da base do Gefron estão sendo reformadas    

Foto: Assessoria
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estadual e federal para a 
população. 
 A s  p r i n c i p a i s  
características do Poupa Tempo 
são: atendimento com conforto e 
agilidade; aumento da eficiência 
e qualidade na prestação dos 
serviços; economia de tempo e 
e s f o r ç o ;  p r o c e d i m e n t o s  
p a d r o n i z a d o s ;  a m b i e n t e s  
humanizados. Os parceiros 
confirmados do Poupa Tempo em 
C á c e r e s  s ã o  D E T R A N ,  
POLITEC, SINE, SEFAZ, TRE, 
INSS, PROCON e CDL. Alguns 
s e rv i ços  o f e r ec idos  pe l a  
prefeitura também passarão a ser 
realizados no Poupa Tempo, 
c o m o  p o r  e x e m p l o ,  o  
atendimento que é feito no SINE, 
do Cadastro Único e do setor de 
Habitação da Secretaria de 
Assistência Social do município.

 oi realizada na manhã da Fúltima terça feira, 08, no 
gabinete do prefeito, uma 

reunião articulada pela secretária 
Municipal de Assistência Social, 
Eliane Batista, que teve como 
objetivo a apresentação e 
implantação da Unidade Ganha 
Tempo em Cáceres. 
 A reunião contou com a 
participação dos secretários e 
coordenadores da prefeitura, 
além de representantes da 
Câmara de Vereadores,  da 
S e c r e t a r i a  E s t a d u a l  d e  
Assistência Social, Politec, 
Energisa, Justiça Eleitoral, Banco 
Sicredi,  Correios,  CDL e 
UNEMAT.
 Inicialmente o Poupa 

Tempo seria construído ao lado 
da Prefeitura, porém foi proposto 
que o Prédio do Clube Humaitá 
seja reformado e utilizado para a 
implantação do projeto em 
Cáceres. A localização do prédio 
no centro da cidade é um dos 
fatores determinantes para a 
escolha do local, que passará por 
avaliação. 
 Após a aprovação do 
local, a estimativa é de que em 4 
meses o Poupa Tempo esteja 
funcionando. Outro fator muito 
importante é o número de 
empregos que serão gerados, que 
devem chegar a 150. O Poupa 
Tempo é uma PPP- Parceria 
Público Privada, que oferece 
serviços das esferas municipal, 

Deluqui, pela Profª Dra. Poliany 
Rodrigues e pela Profª MS 
Jennifer Mezzomo. 
 A programação seguiu na 
quarta-feira (9) com o minicurso 
“Saúde  do  Traba lhador” ,  
conduzido pela Profª Ms. Raquel 
Borges da Silva (Unemat), 

feira, os participantes assistiram a 
palestra “As pressões no trabalho 
e o adoecimento”, proferida pela 
Profª Dra. Poliany Rodrigues 
(Unemat), seguida da mesa 
redonda “Discutindo a Síndrome 
de Bounart”, presidida pela 
professora enfermeira Vânia 

ncerrou-se ontem, 10, no EHospital Regional de 
Cáceres Dr. Antônio 

Fontes a XVI Semana de 
Enfermagem, aberta na terça 
feira, 8, quando abordou o tema 
“Saúde Mental do Profissional de 
Enfermagem na Era Moderna”. 
Esta edição do evento, teve como 
público profissionais da área de 
enfermagem e acadêmicos dos 
cursos de enfermagem, contando 
com a parceria da Universidade 
Estadual de Mato Grosso 
(Unemat).
 A enfermeira Fernanda 
Hasse Silva, responsável técnica 
d o  h o s p i t a l  e  u m a  d a s  
coordenadoras do evento,  
destacou o propósito da ação, que 
além de marcar o Dia do 
Enfermeiro (12.5), e o Dia do 
Técnico de Enfermagem (20.5), 
buscou discutir, refletir e também 
valorizar o cuidado com a saúde 
mental do colaborador da 
enfermagem.
 Durante a abertura, que 
ocorreu na noite da última terça-

mostra cinematográfica e a 
palestra “Saúde e sofrimento de 
trabalhadores da saúde: desafios, 
resistências e fortalecimento do 
poder de agir", com o Prof. Ms. 
Doutorando Maelisson da Silva 
Neves (UFMT).
 A Saúde Mental da 
Equipe de Enfermagem é um 
tema de grande importância e 
impacto no dia a dia das rotinas de 
trabalho e apesar deste contexto 
ainda é um tema pouco abordado.
 P e n s a n d o  n e s s e  
paradoxo, o Hospital Regional de 
Cáceres em parceria com a 
Universidade do Estado de Mato 

Grosso resolveu ter este tema 
abordado na XVI Semana de 
Enfermagem.
 No encerramento ontem, 
10, aconteceu a outra etapa do 
m i n i c u r s o  “ S a ú d e  d o  
Trabalhador” com a Profª MS. 
Juliane Ferreira Andrade da 
Fonseca (Unemat) entre 9h00 e 
12h00 fechanco com chave de 
ouro o evento, a partir das 19h30 
com apresentação do grupo 
Vitória Regia, dinâmica de 
integração com a Profª. Esp. 
Deise Ferreira Romão do 
Nasc imento  e  a  pa les t ra  
“Gerenciamento de Conflitos”.

 ex-presidiário Gabriel OGarcia da Silva, 19, foi 
alvejado nas costas, na noite 

de anteontem, (9), na Rua Olavo 
Bilac, bairro Monte Verde, em 
Cáceres ,  por  e lementos  não 
identificados, que haviam chegado ao 
local em uma motocicleta. A vitima 
recebeu um dos quatro disparos 
efetuados em sua direção e caiu ao 
solo enquanto a dupla se evadiu 
tomando rumo incerto. 
 Gabriel havia saído do 
cadeião do Nova Era há poucas horas 
e provavelmente estava sendo 
seguido pelos seus algozes, que por 
pouco não lhe tiraram a vida.
 Socorrido ao HRC, Gabriel 
ficou sob cuidados médicos para 

remoção do projétil e de acordo com o 
hospital está fora de risco.  
 E m  d e p o i m e n t o  a o s  
Investigadores da Divisão de 
Homicídios da 1ª Delegacia de 
Polícia Judiciária Civil, a vítima disse 
que recebeu o alvará de soltura na 
tarde da quarta feira e que cumpria 
pena na Cadeia Pública de Cáceres. 
Sobre os autores da tentativa de 
homicídio, Gabriel não soube 
especificar quem eram, apenas, que o 
autor dos disparos era um elemento 
de cor morena, bermuda listrada, 
estatura mediana e que suas querelas 
eram apenas com dois primos, mas 
não eram eles na moto, que o abordou. 
Á partir de agora a divisão de 
homicídios da 1DP investiga o caso.

NA ERA MODERNA

Semana de Enfermagem em Cáceres 
debate saúde mental de profissionais

Propósito da ação além de marcar efemérides da classe, buscou discutir, refletir e 
também valorizar o cuidado com a saúde mental do colaborador da enfermagem

SES/MT c/ Redação

Galeria esteve atenta durante as palestras no Regional   

ANTIGO HUMAITÁ

Unidade do Ganha Tempo 
deve estar ativo em 4 meses
Assessoria 

Prédio do antigo Humaitá deve passar por reformas gerais   

Foto: JCC

ALVEJADO NA RUA

Saiu da cadeia e quase foi 
para a Vila dos Pés-Juntos
Redação c/ C.N e R.M

Ex-presidiário Gabriel Garcia da Silva escapou da morte   

Foto: PM/MT 

Foto: Sandra Carvalho

CESTA BÁSICA (?)
O custo da cesta básica subiu no 
acumulado nos primeiros meses de 2018, 
segundo levantamento com 20 capitais 
divulgado nesta quarta-feira (9) pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). De 
acordo com a pesquisa, em todas as 
cidades pesquisadas há alta acumulada no 
custo dos itens considerados básicos. E os 
economeses do governo e mídia puxa-
saco, falam em mesa farta, preços baixos 
e povo feliz, vade retro com tanta 
patifaria!

LEGIS-JURIS
Na semana passada, STF restringiu foro 
para deputados e senadores e agora, o 
Ministro Dias Toffoli, do Supremo 
Tribunal Federal enviou ofício à 
presidente da Corte, Cármen Lúcia, 
propondo que a restrição valha para 
outras autoridades com foro garantido na 
Constituição. É como já dissemos em 
editorial em edição anterior, guardião da 
c o n s t i t u i ç ã o ,  d e s g a r a n t i n d o  a  
constituição, fazendo papel de legislativo 
e executivo e ninguém questiona a 
divisão de poderes. 

PROFESSORES 40%
Quatro em cada 10 professores que estão 
em sala de aula hoje no Brasil não têm a 
formação adequada para lecionar. A 
informação foi dada nesta quarta-feira (9) 
pelo ministro da Educação, Rossieli 
Soares da Silva, em apresentação na 
comissão temática da Câmara dos 
Deputados.Segundo o ministro, em 
algumas disciplinas, como física e 
filosofia, o percentual de professores de 
ensino médio que têm título acadêmico 
para dar aula gira em torno apenas de 
30%. Pensando bem, até que o índice não 
está tão mal assim.

BANCOS/COPA
Os bancos poderão poderão alterar o 
horário de atendimento ao público nas 
agências nos dias de jogos da seleção 
brasileira durante na Copa do Mundo de 
2018. Isso será possível após o Banco 
Central publicar a circular 3.897. A norma 
estabelece que nesses dias será 
obrigatório o atendimento mínimo de 
quatro horas, sendo dispensado o 
cumprimento da regra em vigor, que 
prevê cinco horas de atendimento 
obrigatório e ininterrupto. As instituições 
financeiras deverão, com antecedência 
mínima de dois dias úteis, avisar os 
clientes sobre o horário de atendimento 
nos dias dos jogos.

SICREDI/CÁCERES
Falando em banco, o Sicredi de Cáceres 
dentro dos seus planos de expansão e 
melhorias começou a abrir a partir desta 
semana, uma hora mais cedo. Diferente 
de outras instituições bancárias, a 
Cooperativa localizada na Praça Barão do 
Rio Branco abre agora às 9h00 e fecha às 
15h00. Conforme o gerente Élson Alves 
Ribeiro, o objetivo é dar mais qualidade 
no atendimento e atender com isso os 
associados rurais, a exemplo dos urbanos, 
com uma opção de uma hora mais cedo no 
atendimento. Conforme ele, ainda este 
ano, a agência será modernizada. Com 
quase 20 anos em Cáceres, a agência 
0804, gera hoje 21 empregos diretos.
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 Não é premonição, nem bola de 
cristal, que este editor não tem o dom de bidu 
ou teve alguma pitonisa a lhe herdar os dons 
de adivinhações e nem precisava, depois de 
40 anos de labuta na mídia séria e ética, para 
bater o martelo que os presos da operação 
Crédito Podre seriam liberados em poucos 
dias. A gente escreveu sobre isso na semana 
passada, asseverando que, salvo zebras, as 
nove pessoas presas na segunda fase da 
operação, deflagrada no dia 3 de maio, logo, 
logo iriam circular livremente pelas ruas, 
curtir o luxo de suas mansões, livres, leves e 
soltos. 
 Pois bem, mais uma vez, acertamos 
e pra testar fizemos uma fezinha na 
Megasena, que acumulou , e, quem sabe, a 
sorte libere alguns milhões limpinhos, prá 
gente, não é mesmo?  Tem que ser dinheiro 
limpo, pois a única vez que lavamos 
dinheiro foi uma nota de 20 no bolso da 
calça, felizmente recuperado no varal. 
 Voltando ao assunto da Crédito 
Podre, uma a mais entre tantas podridões do 
reino tupiniquim, onde há um ladrão em 
cada esquina e vários onde se reúnem 
políticos, não demorou uma semana e por 
decisão do Tribunal de Justiça, todos os 
detidos (preso é palavrão, só se usa pra 
preto, pobre e puta) tiveram direito ao 
regime semi-aberto, que como não existe em 
Mato Grosso, cumpre-se no Home-Swet-
Home. 
 Tadinhos, também são acusados de 
desviar só R$ 143 milhões, entre os anos de 
2012 a 2017! Na decisão, Em sua decisão, 
consta que com a suspensão do sistema de 
compensação de crédito da SEFAZ PAC/E-
RUC a perpetuação do esquema criminoso 
já foi mitigada, isso sem contar que existem 
medidas cautelares mais brandas aptas a 
impedir que os pacientes continuem fazendo 

a comercialização das supostas notas fiscais 
fraudulentas. 
 Como decisão da justiça não se 
discute, PRIC (Publique-se, Registre-se, 
Intime-se e Cumpra-se) libertas nem quae 
será tamen, além disso segundo a decisão, 
que não discutimos, apenas inserimos, os 
alvos são portadores de bons antecedentes, 
têm residências fixas, profissões definidas 
prestaram informações à autoridade policial 
dos fatos que tinham conhecimento em 
relação ao esquema criminoso em questão, 
e, desde a revogação da prisão preventiva 
deles, em janeiro último, eles cumpriram 
adequadamente todas as medidas cautelares 
que lhe foram impostas pelo juízo de 
primeiro grau. 
 Na decisão, ficou incluso várias 
medidas cautelares consoantes legislação 
vigente, aos acusados e não cabe aqui culpar 

o ínclito magistrado que decidiu pela soltura 
dos indivíduos, e, sim, as fragilidades das 
leis anacrônicas que por vezes impedem os 
juízes de uma reprimenda mais rigorosa aos 
réus, envolvidos em delitos. A grande 
verdade, amigos, é que no patropi, as 
brechas na legislação são várias e um bom 
advogado sem chicanas, sabe onde 
encontrá-las, aliás, esta é a sua função, em 
defesa de seu cliente. 
 Aos três pês, que não tem um pinto 
prá dar água, cana, chave, tranca, xilindró, 
cadeia mesmo, enfim, quem mandou nascer 
pobre, não ser político e ainda pisar no 
tomate? 
 Não por acaso, repetimos aqui um 
jargão nosso: a segunda via do mandado de 
prisão do político, empresário, enfim, do 
poderoso, é um alvará de soltura, ou alguém 
duvida? 

 A regulamentação de uma antiga 
regra prevista na lei de criação dos Planos de 
Saúde poderá modificar o mercado da saúde 
privada no Brasil. As operadoras, a partir do 
segundo semestre de 2018, poderão cobrar 
dos segurados franquia de valor equivalente 
ao da mensalidade, em mecanismo similar 
ao praticado no mercado de seguros de 
veículos. Uma medida que serve como 
tentativa para equalizar o grave cenário 
administrativo-financeiro do setor. Segundo 
as novas regras, os contratos de convênios 
médicos adotarão franquia e coparticipação 
- quando o cliente arca com uma parte dos 
custos do procedimento toda vez que usa o 
plano de saúde. 
 A partir da publicação da nova 
norma, as empresas poderão comercializar 
planos com franquia e coparticipação, mas a 
parte a ser paga pelo cliente no somatório do 
ano terá como teto o mesmo valor que ele 
pagou nos 12 meses. Ou seja, se o valor total 
pago no ano for de R$ 6 mil (mensalidade de 
R$ 500), este será o limite para os gastos 
extras do cliente com franquia e 
coparticipação.
 Sem dúvidas, é uma novidade 
polêmica que poderá gerar novos rumos 
para judicialização na saúde. Apesar de ter 
um limite financeiro, será necessário 
fiscalizar com mais rigor qual será a prática 
dos planos para procedimentos cirúrgicos e 

exames. Isso porque os valores das 
mensalidades, principalmente para as faixas 
etárias acima de 40 anos, já são altos e 
representam intermináveis discussões, 
inclusive judiciais.
 Trata-se de uma nova regra para 
tentar brecar a falência contínua de 
operadoras de planos de saúde no Brasil. E 
uma espécie de desafogo que servirá para 
contenção de gastos excessivos e 
procedimentos desnecessários por parte dos 
beneficiários. Segundo a ANS, este tipo de 
plano teria uma mensalidade mais baixa. 
Algumas poucas operadoras possuem esse 
sistema de coparticipação atualmente, mas o 
aplicam sem regulamentação. Importante 
ressaltar que já passamos por uma crise no 
setor de saúde como um todo. 
 É certo que as empresas do 
segmento passam por um momento de 
dificuldade financeira, haja vista a crise da 
classe média e as migrações de clientes para 
o SUS. Entretanto, utilizar o bolso do 
paciente para mudar esse cenário é o melhor 
caminho? Deve-se relembrar que os 
usuários já sofrem com a ausência de planos 
de saúde individual, estando obrigados à 
contratação de planos coletivos, estratégia 
que as Operadoras criaram para não ter de 
conceder aumentos segundo os limites 
impostos pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar). 

 Por exemplo, uma pessoa (jovem ou 
idosa), com dificuldades para pagar uma alta 
mensalidade mensal para manter seu 
atendimento, poderá trocar de plano para ter 
uma parente economia e continuar com um 
mínimo de coberturas. A opção de 
coparticipação e franquia pode parecer 
vantajosa em um primeiro momento, mas, 
se a pessoa ficar doente gravemente ou se 
acidentar, o custo para o tratamento será 
inacessível pela via privada. O custo 
adicional será com certeza superior a todo 
valor que possa ter sido economizado.
 É preciso estudar melhor como 
essas novas regras funcionarão na prática 
para não dificultar, ainda mais, a aquisição 
de planos de saúde pelos trabalhadores. Sem 
dúvida, a saúde é uma das prioridades do 
brasileiro. E também um dos custos mais 
altos dos orçamentos das famílias. 

***___Sandra Franco é consultora 
jurídica especializada em direito médico e 
da saúde, doutoranda em Saúde Pública, 
presidente da Comissão de Direito Médico e 
da Saúde da OAB de São José dos Campos 
(SP) e membro do Comitê de Ética para 
pesquisa em seres humanos da UNESP 
(SJC) e presidente da Academia Brasileira 
de Direito Médico e da Saúde - 
drasandra@sfranconsultoria.com.br
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Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento confuso e 
d i f icu ldade  de  foco ,  

especialmente se estiver envolvido em 
estudos importantes ou necessidade de 
comunicar-se melhor. Procure refletir 
antes de colocar suas ideias.

Esotérico

Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
indicando dias em que a 
necessidade de organizar 
suas finanças fica mais 

forte. Procure não se envolver em novos 
investimentos nos próximos dias. Não 
existe perigo de perdas, mas de 
confusões e enganos.

Vênus em seu signo começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
d e i x a n d o  v o c ê  m a i s  
sensível e até mesmo 
romântico. O momento 

pode envolver o surgimento de uma 
pessoa especial que vai mexer de maneira 
sensível com seu coração. Deixe-se levar 
por essa energia.

Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
indicando dias de confusão 
e possibilidade de enganos, 

especialmente se estiver envolvido em 
um romance secreto. Um amor do 
passado pode ressurgir e trazer a dúvida 
ao seu coração. Não tome nenhuma 
decisão definitiva nos próximos dias.

Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso, mas 
agradável na vida social. O 

momento pode envolver um sentimento 
de carência, o que vai fazer com que você 
queira ficar mais perto de amigos íntimos 
e queridos.

Vênus em Gêmeos começa a 
receber um tenso aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de carência e romantismo, 
de maior necessidade de estar 
envolvido emocionalmente. 

Sua sensibilidade pode estar à flor da pele. 
Uma pessoa especial pode surgir em sua 
vida. Se for comprometido, aproveite essa 
energia junto de seu amor.

Vênus em Gêmeos começa a 
receber um tenso aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias em que a necessidade de 
viajar e descansar fica mais 
intensa. Se puder, tire alguns 

dias para descansar em uma cidade 
praiana, ou pelo menos, se não puder 
viajar, reserve um dia de spa, com direito a 
um bom tempo em um ofurô.

Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
r o m a n t i s m o .  S u a  

necessidade de intimidade e sensualidade 
aumentam sensivelmente e você vai 
preferir estar perto dos seus e de seu amor 
a qualquer compromisso social.

Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
indicando dias em que o 
descanso e a diminuição de 

ritmo fica maior e mais necessária. O 
período de poucos dias pede cuidados 
consigo mesmo e com a saúde. Se puder, 
tire este dia para descansar e dedicar-se a 
tratamentos alternativos.

Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento agradável na 

vida social e surgimento de pessoas 
interessantes para novas amizades. Não 
é um bom momento para firmar ou 
assinar documentos relacionados a 
parcerias comerciais.

Lua em seu signo, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um dia 
de maior contato com 
emoções mais profundas e 

aumento da sensibilidade. O momento é 
ótimo para estar ao lado de quem ama. 
Aproveite a boa energia deste dia para 
cuidar de si, de seu coração.

By Rosane Michels
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Vênus em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto 
de Netuno em Peixes 
indicando dias de maior 
envolvimento em projetos 

profissionais e planos de negócios. 
Tome cuidado com os detalhes de um 
projeto, que devem ser observados um a 
um. Uma promoção ou projeto pode ser 
aprovado.

Grande abraço as integrantes do Projeto Vozinha, desenvolvido pelo Rotary Club de Cáceres, que na ultima 
reunião receberam as homenagens pelo dia das mães. O projeto faz parte do rol das ações rotárias e visa 
principalmente a integração de idosas em atividades semanais na sede social do clube.

Destaque Especial de 
hoje vai para a equipe 
da Óticas  Carol, que 
e s t ã o  e m  f e s t a  
homenageando  as  
mamães em compras 
com um delicioso bolo 
e suco e, é claro com 
aquele atendimento 
diferenciado. Vale 
conferir. 

Os parabéns de hoje a encantadora 
Aparecida Stefani Rocha, que festeja mais 
um ano de existência e recebe o carinho dos 
familiares e amigos. Receba nosso abraço 
com votos de felicidades e que Deus lhe 
presenteie com saúde e muito amor. Feliz 
Aniversário!!!

Já em solo carioca a nossa amiga Suzy Kristina dos Santos 
que foi rever amigos e familiares. Desejamos uma 
excelente estada na cidade Maravilhosa.


