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By Rosane Michels

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno indicando um dia 
d e  c o n c r e t i z a ç ã o  d e  
projetos que envolvem uma 
parceria ou sociedade 

financeira. O momento pode estar 
relacionado com maior contato e 
aprofundamento de um processo 
emocional ou relacionamento.

Esotérico

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto 
de Saturno, indicando um 
dia de movimento positivo 
e  e s t a b i l i d a d e  n o s  
relacionamentos pessoais e 

profissionais. Um acordo ou negociação 
envolvendo uma sociedade ou parceria 
comercial pode dar um passo à frente.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de movimento intenso, mas 
positivo em projetos de 
trabalho em andamento. O 

momento pode estar relacionado com a 
necessidade de cuidar com mais carinho 
de sua saúde. Ótimo dia para começar 
uma dieta.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de movimento agradável na 
vida social e aproximação 

de pessoas interessantes. Uma nova e 
estável amizade pode começar, assim 
como um romance. O dia é ótimo para se 
dedicar a um novo projeto criativo.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de se distanciar 
da vida social e estar mais 

perto dos seus. O momento pode estar 
relacionado com a compra ou venda de 
um imóvel ou uma reforma em sua casa.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de movimento em projetos 
profissionais e planos de 
negócios. O momento pode 

envolver a concretização de um projeto 
que trará benefícios à sua carreira. Uma 
promoção pode começar a ser negociada.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia de 
movimento positivo em sua 
vida material e financeira. 
Um projeto ou contrato, 

envolvendo o  aumento  de  seus  
rendimentos, pode ser aprovado. O dia é 
ó t i m o  p a r a  c o m e ç a r  u m  n o v o  
investimento.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de organização, 
tanto de sua vida emocional, 

como da prática. O momento é ótimo para 
a reflexão. Você estará mais voltado para 
q u e s t õ e s  q u e  e n v o l v e m  o s  
relacionamentos familiares.

A Lua entra em Escorpião 
e recebe um ótimo aspecto 
de Saturno, indicando um 
dia de movimento na vida 
social e aproximação de 

amigos. Um novo contato comercial 
pode ser  real izado e resultar  
rapidamente em um contrato, pois as 
ene rg i a s  de  ho j e  r eme tem à  
estabilidade.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de estar em 
contato com sua vida 

espiritual. O momento pode envolver uma 
forte necessidade e facilidade de estar 
mais perto do Sagrado, dentro e fora de si 
mesmo. Medite.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de movimento na vida 
social e aproximação de 

amigos íntimos. Você estará mais 
fechado e voltado para suas emoções. O 
dia é ótimo para a comunicação, 
assinatura de novos contratos e reuniões 
de negócios.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um ótimo aspecto 
de Saturno, indicando um 
dia de interiorização e 
necessidade de entrar em 

contato mais profundo com seu mundo 
emoc iona l .  O  momen to  pede  
distanciamento da vida social e 
aproximação com pessoas íntimas. 
Bom para a prática da meditação.

No rol dos aniversariantes a empresária Lilian 
Kemper a quem enviamos os votos de 
felicidades. Que Deus lhe conceda um novo 
ano repleto de coisas boas e muita saúde.

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

Beijo no coração da gatinha linda Ana Luiza Pereira da 
Silva, que está em Cáceres ao lado da mamãe Jessica e da 
vovó Irlanda. Seja Bem Vinda Ana.

Festejou a passagem de mais um aniversário o amigo 
José Thadeu Mesquita que comemorou a data ao lado dos 
familiares e amigos. Muito sucesso, amor, saúde, paz e 
muitos anos de vida.  Parabéns!!!

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

Parabenizamos a elegante Mirian Soares, que 
colhe mais uma rosa no jardim de sua 
existência. Ela recebe  as homenagens do 
maridão Alessandro Oliveira Soares, dos 
filhos,  netos e dos colegas da Polícia Militar. 
Desejamos milhões de felicidades, muitos anos 
de vida rogando ao Criador muitas bênçãos de 
saúde, paz e prosperidades.

Cáceres-MT, quarta-feira 07 de novembro de 2018
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Quando um empregado, público 
ou particular reclama um aumento de 
salário, na verdade ele está apenas 
requerendo uma reposição com base nos 
aumentos reais do custo de vida nas 
gôndolas dos Peg-Pags da vida, como 
dizia o maluco beleza Raul Seixas, aliás, 
a musica foi composta na realidade, pelo 
nosso amigo compositor Claudio 
Roberto, gente boa. Lembram do gatilho 
pré-plano real? Pois é, ultimamente este 
gatilho na mão dos poderosos, 
engatilhado com a bala na agulha, 
intimida os trabalhadores, que ficam no 
ora – veja. 

Na esfera pública, os barnabés 
não ficam fora da agiotagem oficial dos 
poderosos do governo, vejam só que 
mesmo depois de estudada e aprovada a 
Revisão Geral Anual, a tal RGA para 
reposição salarial, agora a nota técnica 
elaborada pelo Tesouro Estadual, da 
Secretaria de Estado de Fazenda, 
comunicou o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso, que o governo do Estado 
não tem condições financeiras para 
pagá-la.

Mesmo prevista para ser quitada 
em duas vezes este ano, sendo 2% na 
folha de outubro, que será pago nesta 
semana e 2,19% na de dezembro deste 
ano, alegam falta de grana. Que a 
demonstração das contas públicas do 2º 
quadrimestre comprova a dificuldade 
financeira e fiscal, já que o Estado possui 
restos a pagar de 2017 em cerca de R$ 
500 milhões e de 2018 em R$ 1 bilhão. 

Que, qualquer medida para pagar 
a RGA de 2018 seria uma bomba-relógio 
para o futuro governador e sua gestão, já 
que o risco de atraso salarial ainda ronda 
o Estado. 

Conforme o cacique mor da 
Sefaz, atualmente a despesa total do 
estado é de R$ 10,8 bilhões, dos quais, 
R$ 7,3 bilhões com a folha de 

pagamento, cerca de 76% do 
orçamento. 

Se no dia 19 de dezembro de 
2017 ,  o s  nossos  empregados ,  
parlamentares da AL-MT aprovaram a 
Lei Orçamentária Anual de 2018, no 
valor de R$ 20,3 bilhões, quase R$ 2 
milhões a mais para gastar em 
comparação a 2017; se consoante a 
página frontal do site Noticia Max, do 
amigo jornalista Max Feitosa Milas, a 
versão real do Impostômetro fase 
estadual apresenta esta semana que a 
arrecadação de impostos em Mato 
Grosso, ultrapassa os R$ 26 bilhões e R$ 
760 milhões de bererés, grana, bufunfa, 
larjan, pila, reais, para ser real; os 
números não batem a matemática tchapa 
& cruz, deixou de ser uma ciência exata, 
mesmo que a federação abocanhasse 
40% desta arrecadação, a despesa de R$ 
10,8 bilhões alegada pelos tecnocratas 

Trocando em graúdos, tem grana 
sim, a RGA não é favor à quem de 
direito, reposição é óbvia numa política 
social democrática, o oposto é desculpa 
de mal pagador, de cucaracho Tio 
Patinhas tupiniquim, tipo, prá nós, tudo, 
pros outros, nada, não tem, o erário 
secou; conversa prá boi dormir. Só pra 
finalizar, alguém sabe quanto vale o 
salário mínimo? R$ 954,00? Errado, 
desta miséria, considerando-se 30% de 
impostos retidos na nota do mercado e 
similares pagos pelo aposentado em suas 
compras, o Estado retoma R$ 286,20 
sobrando portanto, R$ 667,80 o valor 
liquido do salário mínimo ao pobre 
trabalhador. 

De grão em grão, o carcará enche 
o papo de milhões e bilhões e na hora de 
repor a inflação maquiada que seja numa 
RGA, não tem dinheiro, conta outra, 
compadre.

Durante muito tempo o Dia do 
Rádio, ou da Radiodifusão, e o Dia do 
Radial is ta  foram comemorados 
juntamente, em 21 de Setembro que é 
também o Dia da Árvore. A celebração 
teve início em 1945, quando um decreto 
assinado pelo presidente Getúlio Vargas 
fixou os níveis mínimos de salário dos 
t rabalhadores  em empresas  de 
radiodifusão.  Nos anos 80, por ocasião 
do IV Congresso Brasileiro de 
Radiodifusão, realizado na Bahia, os 
proprietários de Emissoras decidiram 
estabelecer uma data para comemorar 
em separado O Dia da Radiodifusão. 
Escolheram 25 de Setembro, pois nesse 
dia nasceu Roquette-Pinto, médico, 
antropólogo e professor, nascido em 
1.884, fundador da Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1.923. 

Dessa forma, passamos a 
comemorar em 21 de Setembro o Dia do 
Radialista e em 25 desse mês o Dia do 
Rádio, ou da Radiodifusão.

Posteriormente, em decreto 

assinado o então Presidente 
Lula, foi instituído no calendário de 
efemérides nacionais o Dia do Radialista 
a ser comemorado em 7 de Novembro, 
data de nascimento do compositor, 
músico e radialista Ary Barroso. Na 
verdade,  a  Radiodifusão é  de 
importância imensurável, e o homem de 
Rádio que leva a sério a sua profissão, 
que nela crê e a ela se dedica, presta um 
serviço de inestimável valor à 
coletividade e faz jus a essas 
comemorações.

Seja na informação precisa e 
imediata, seja no aviso de utilidade 
pública, seja no lazer proporcionado 
pelos programas que divertem e 
deleitam, seja na orientação dada, na 
cultura difundida, na transmissão dos 
eventos esportivos, seja nas mensagens 
de paz e amor e fraternidade, o 
profissional de Rádio presta um grande 
serviço à nação. E não são apenas os 
locutores, os comentaristas, os 
noticiaristas, os repórteres, aqueles 

desempenham papel importante 
na Radiodifusão.

Há todo um exército de pessoas 
cujos nomes vocês nem conhecem, cuja 
voz vocês nunca escutam e que estão dia 
e  noi te ,  domingos e  fer iados,  
trabalhando para que a Emissora possa 
fazer suas transmissões. São os 
proprietários e diretores das empresas de 
radiodifusão, os técnicos, os operadores, 
o pessoal da área artística, os redatores e 
produtores, os integrantes do setor 
comercial e da administração, muita 
gente mais, compondo uma colmeia que 
não pára, que trabalha, produz e realiza, 
fazendo-se merecedora de admiração e 
respei to.  Saudemos sempre os 
radialistas, os radiodifusores, os 
proprietários de Emissoras. 

É muito grande a sua luta, são 
enormes os investimentos necessários, 
não é fácil a seleção de profissionais, são 
preocupantes as despesas enormes que 
se repetem todos os meses. 
***___Ubiratan Lustosa.
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MATA-BURROS

JAYME E OS CAMPOS

CORPORATIVISMO

MEL NA CHUPETA

BANCO SANTANDER

WORKSHOP SEBRAE

Os vereadores de Pedra Preta, abriram uma CPI 
para investigar atos de improbidade administrativa 
que teriam sido cometidos pelo prefeito Juvenal 
Pereira Brito. De acordo com uma denúncia feita à 
Câmara, a prefeitura teria adquirido “mata-
burros”, no valor aproximado de R$ 59 mil, sem 
processo licitatório. Na sessão da última segunda-
feira, os vereadores acataram a denúncia e 
instauraram a comissão. Os vereadores também 
avaliam a possibilidade de afastamento do 
prefeito. Em princípio, ele seria afastado do cargo 
por 90 dias, até que a CPI concluísse parte da 
apuração, mas ele seguirá no cargo.

O senador eleito Jayme Campos voltou a afirmar 
que é preciso fechar o cerco contra o alto índice de 
sonegação de impostos no setor do agronegócio e 
chegou a comparar os lucros dos produtores com 
os de traficantes de drogas. A declaração foi dada 
semana passada em entrevista à Rádio Capital. 
“Ganharam muito dinheiro. Na última safra, o 
lucro líquido de um hectare de soja foi de R$ 16 
mil. Nem cocaína, maconha ou ecstasy dá essa 
margem de lucro, no mundo inteiro”, cutucou o 
democrata. Jayme completa ao questionar se “esse 
pessoal não tem que pagar alguma coisa”, já que a 
produção no Brasil gira em torno de 30%. Claro, 
que houveram protestos dos produtores.

A Associação Mato-grossense dos Municípios-
AMM aponta, através de um levantamento, a 
economia de R$ 3.080,649,79 para os municípios 
que utilizaram o Jornal Oficial da instituição no 
mês de outubro. O montante é baseado no preço de 
mercado das publicações, sem custos adicionais 
para as prefeituras, são divulgados no jornal, os 
atos oficiais, como leis, decretos, portarias, 
balanços, editais, extratos de contrato, resultados 
de licitação, entre outros documentos. E também 
utilizam o serviço, os Consórcios de Saúde, de 
Desenvolvimento Econômico, além das Câmaras 
Municipais. Enquanto isso, a imprensa particular 
que sobrevive as duras penas, só fica com o ônus 
dos releases diários e sem o bônus de publicações.      

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, defensor 
das publicações no portal da corporativista 
associação, que este tipo de serviço é estratégico 
para as prefeituras, segundo ele, atendendo as 
exigências legais de promover a transparência nos 
atos da administração, deveria se lembrar que 
imprensa particular não vive de mel na chupeta. 
Que quando tiver alguma nota da entidade fechada 
a API's da mídia particular, lembre-se que uma 
mão lava a outra e as duas o rosto; fechar-se à 
imprensa tradicional é uma política falha. 
Ademais,  o tal amplo acesso das informações a 
todos os cidadãos interessados em acompanhar os 
procedimentos da gestão municipal, alegado pelo 
Fraga, nem sempre funciona, afinal e nem todos os 
humildes tem acesso a internet.

Já está a todo vapor, funcionando na Rua Coronel 
Dulce, 145, centro de Cáceres, antigo prédio do 
HSBC, a nova agencia do Santander, com 
expediente a partir das 8h30. A agência 
inicialmente gera 6 empregos diretos e tem na 
direção, duas mulheres, a gerente geral Luziane 
Aparecida Wagmaker  e a administrativa, 
Eliamara Sampaio. Tai mais uma opção mercantil 
para os usuários de Cáceres e região, conforme 
Eliamara, com um atendimento diferenciado, haja 
vista o Santander ser um banco extremamente 
digital, onde o cliente tem toda comodidade para 
realizar suas transações com qualidade e 
segurança.

Funcionários da equipe de governo da Prefeitura 
de Cáceres, ligados ao Programa Cidade 
Empreendedora do SEBRAE, participaram 
anteontem e ontem, de um Workshop  para a 
desburocratização de leis para abertura e 
fechamento de empresas na SMTC. Para o 
consultor de políticas públicas, do SEBRAE, 
Mayquel Rohde, esse tem sido o ponta pé inicial 
para uma nova realidade, lembrando que 
atualmente é possível abrir e fechar uma empresa 
em apenas um dia e os encontros são para 
assessorar os interessados.

O Dia do Radialista

Trocando em Graúdos
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amarela abandonada, 
comprovada objeto de furto, com 
uma lanterna e um capuz numa 
mochila anexo ao veículo.
  Os dois presos disseram 
não conhecer o piloto da moto 
amarela, porque ele havia fugido 
a b a n d o n a n d o  a  m e s m a ,  
segurando somente a bronca 
derrubada. Gabriel disse que 
ganharia R$ 500,00 de um 
elemento de Pontes e Lacerda, 
para buscar o fuzil em San-
Matias e que o revolver 

Amarildo dos Santos 
Campos, este, condutor da 
motoca e com o qual, foram 
apreendidos, um revolver calibre 
38 com seis munições intactas, 
arma e projéteis, furtados.

Com o outro individuo, o 
garupa Gabriel, que na fuga havia 
dispensado um pacote, os 
policiais em buscas encontraram 
a arma no embrulho, um fuzil de 
ferrolho manual com numeração 
raspada. Com a dupla detida, o 
policiais encontraram a moto 

o inicio da noite de 
d o m i n g o  ú l t i m o ,  Npoliciais do Gefron 

realizava patrulhamentos na 
estrada vicinal do Buriti, zona 
rural de Cáceres,  quando 
visualizou em sentido ao marco 
divisório da fronteira com a 
Bolívia, uma motocicleta de cor 
amarela, seguida de outra de cor 
vermelha, esta, ocupada por dois 
indivíduos, o piloto e o garupa.

Enquanto o ocupante da 
moto amarela se evadia por um 
lado, os elementos da segunda 
moto ao avistarem a viatura do 
G e f r o n ,  a c e l e r a r a m  
e m p r e e n d e n d o  f u g a  e m  
manobras bruscas, adentrando 
um pasto margeado à vicinal, 
rumo a uma mata na orla do Rio 
Aguapeí. Os policiais foram na 
captura da moto vermelha, cujos 
ocupantes devido ao terreno 
acidentado, caíram com a moto 
num buraco, mas não desistiram 
da fuga, prosseguindo a pé até 
chegarem ao rio.

O s  p a t r u l h e i r o s  
realizaram uma varredura na 
mata e lograram deter os dois 
elementos, identificados como: 
Gabriel Durgo Barros, 22, e 

encaminhados à Del Pol de Porto 
Esperidião, base do Gefron, 
ficando a disposição das 
autoridades.

apreendido com Amarildo, ele 
havia pago R$ 2 mil pela arma na 
Bolívia. 

Os dois foram 

Diante da situação foi 
providenciada a devolução da Pá 
carregadeira para Delegacia de 
Polícia Judiciária Civil de Vila 
Bela para o registro do boletim de 
ocorrência.

A PÁ carregadeira havia 
sido furtada no dia 19 de outubro 
por volta das 21:00 horas, na 
comunidade Nova Fortuna, cerca 
de 10 KM da Bolívia, zona rural 
de Vila Bela.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 
época na delegacia de polícia 
civil, dois indivíduos chegaram 
no local em uma motocicleta, 
onde estavam vários maquinários 
e disseram para o senhor que 
cuidava das maquinas que iria 
pegar a PÁ Carregadeira para 
resolver um problema nas 
estrada. 

A maquina furtada estava 
acautelada para Prefeitura.

 furto aconteceu no 
último dia 19 de outubro Ona zona rural de Vila Bela 

da Santíssima Trindade e foi 
recuperada anteontem, (5) no país 
vizinho, Bolívia. A informação 
foi repassada pelo Secretário de 
obras, Grimar Jose da Costa, aos 
policiais do Gefron por volta das 
20h40 da última segunda feira, 
após a abordagem em um 
caminhão Mercedes Benz de 
p l a c a s  K A B - 5 0 2 4 ,  
marca/modelo l 1113, de cor azul 
da prefeitura municipal de Vila 
Bela.

Conforme Grimar, ele 
recebeu da polícia boliviana, 
informações de que uma máquina 
agrícola de marca Caterpillar, cor 
amarela, tipo pá carregadeira 
chassi: cat0924hvwlb00163, que 
fora furtada em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, estava em 
território boliviano.

Ministério da Saúde, o 
tipo mais comum de câncer entre 
os homens é o câncer da próstata, 
sendo a causa da morte de quase 
29% da população masculina. 
Dados do instituto Nacional do 
Câncer apontam que um homem 
morre a cada 38 minutos devido a 
esse tipo de doença no Brasil.

Neste ano o município 
inovará ainda mais com consultas 
médicas  especia l izadas  e  
p r o c e d i m e n t o s  d e  a l t a  
complexidade como Biópsias de 
Próstata. O Secretário de Saúde 
Valmor Oliveira, ressalta que, 
uma campanha precisa ser 
resolutiva, sendo assim, o 
município fornecerá atendimento 
aos pacientes com recursos 
próprios na aquisição dos 
procedimentos de média e alta 
complexidade mesmo sendo 
responsabilidade do Estado.

Ele aproveitou para 
c o n v i d a r  a  p o p u l a ç ã o  
principalmente a masculina para 
uma importantíssima Palestra a 
ser realizada nesta amanhã, 8, as 
19h30 na Câmara Municipal, 
tendo com o Médico Urologista 
de Cáceres, José Esteves, sobre 
Câncer de Próstata.

atendimento de consultas e 
prescrições para exames de PSA e 
colesterol.

O novembro Azul é uma 
campanha nacional e, já faz parte 
das ações de prevenção do 
município, além de conscientizar 
a população sobre o câncer de 
próstata, a campanha também 
incentiva os homens a fazerem 
exames regularmente.

Conforme dados do 

pós intensa campanha 
voltada a prevenção do Acâncer de mama e do colo 

uterino, agora se volta a saúde do 
homem e em Pontes e Lacerda, o 
prefeito Alcino Barcelos através 
da Secretaria de Saúde deu início 
este mês em todas as unidade de 
saúde do município com a 
disponibilidade de testes de 
glicemia, aferição de pressão 
arterial, teste rápido, além do 

FLAGRA NA MOTOCA

Suspeitos são detidos com
armas e moto na fronteira

Meliantes tentaram fugir da barca dos fardados, dispensaram um fuzil, e caíram na mata após queda da moto, mas foram agarrados com um cano 38 e munições

Da Redação

Gabriel Barros e Amarildo Campos estão guardados no pote    

Foto: Gefron/MT

CÂNCER DE PRÓSTATA

Campanha Novembro Azul é 
destaque em Pontes e Lacerda
Assessoria c/ Redação

Medico urologista José Esteves fará palestra sobre o tema     

Foto: Arquivo

NA BOLÍVIA

Pá-carregadeira furtada
em Vila Bela é localizada
Gefron c/ Redação

Pá Caterpillar, amarela, chassi cat0924hvwlb00163, volta a origem    

Foto: Divulgação
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pós a amarga derrota nas 
urnas no pleito deste ano, a AExecutiva Estadual do 

Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) analisa a 
possibilidade de vir a contratar um 
instituto de pesquisas para nortear o 
trabalho de reestruturação da 
legenda em Mato Grosso. A intenção 
da sigla é promover uma grande 
remodelação  nos  d i re tór ios  
municipais, a fim de alavancar a 
legenda para a eleição de 2010.

Segundo Paulo Borges, 
presidente da sigla no Estado, a 
tendência natural é que o partido dê 
uma esvaziada, perca bastante 
companheiros, filiados, o que é 
normal devido ao resultado do 
ú l t imo p le i to .  “ Já  es tamos  
conversando, procurando buscar via 
pesquisa, saber onde erramos, o que 
temos que fazer, enfim. Será um 
trabalho de médio prazo para que 
possamos reinventar no Estado,” 

concluiu.
N e s t e  a n o ,  o  P S D B  

trabalhou em prol da reeleição do 
governador Pedro Taques, mas 
devido os desgastes sofridos durante 
a sua administração, o gestor tucano 
ficou em terceiro lugar na disputa 
eleitoral. O seu fracasso ainda 
refletiu na eleição proporcional e o 
P S D B  f i c o u  s e m  n e n h u m  
representante mato-grossense não 
Congresso Nacional, e ainda reduziu 
o número de parlamentares na 
Assembléia Legislativa.

Lembrou Borges, que em 
2014 o partido cresceu muito com a 
alavancada do Aécio, tanto que 
elegeu três deputados estaduais e o 
deputado federal mais votado. 
“Agora, com a puxada para baixo do 
nosso candidato à presidência, e com 
o Pedro Taques, diminuiu o número 
de parlamentares do partido. A 
tendência, agora, é que fiquem 
apenas os verdadeiros militantes”, 

disse.
O  pres iden te  a f i rma ,  

entretanto, que está não é uma 
realidade apenas do estado de Mato 

resultaram na prisão de nove 
pessoas. 

No total, foram apreendidos 
3.716 quilos de pasta base de 
cocaína, além de uma aeronave 
bimotor, e diversos veículos 
ut i l izados no t ransporte  da 
substância ilícita ou adquiridos com 
valores provenientes do tráfico.

Na ação de ontem, foram 
cumpridos 42 mandados judiciais, 
sendo 4 de prisão preventiva, 14 de 
prisão temporária e 24 mandados de 
busca e apreensão.  As ações 
ocorreram em Cuiabá, Várzea 
Grande, Santo Antonio de Leverger, 
P o c o n é ,  
C á c e r e s ,  
Rondonópolis, 
Alto Araguaia, 
C o r u m b á ,  
M a n a u s ,  
Paulínia, Bauru, 
Uber lândia  e  
Vilhena.

P e l a  
manhã, foram 
realizados dois 
autos de prisão 
em flagrante em 
r a z ã o  d a  
apreensão de 

armas de fogo não registrada 
e munições, dinheiro, jóias e dezenas 
de veículos.  A 7º Vara Federal 
Criminal em Cuiabá/MT determinou 
ainda o bloqueio de contas bancárias 
utilizadas pelos investigados, além 
do seqüestro de bens.

O nome da operação é em 
razão de alguns dos principais 
investigados terem experimentado 
um grande aumento patrimonial em 
tempo reduzido sem qualquer 
ocupação lícita que as justifique, tais 
c o m o  u m a  c o b e r t u r a  e m  
apartamento de luxo e imóveis de 
luxo em Cuiabá.

partido, outra ala tradicional 
que não. 

Será uma reunião de análise 
da eleição deste ano”, finalizou.

Grosso. Diante disso, a 
Nacional deve promover uma 
grande reunião na próxima semana. 
“Tem uma ala que defende uma 

TAXASPRAZO
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1.37%

1.41%

1.45%

1.49%
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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

 Superintendência de Polícia 
Federal em Mato Grosso Adeflagrou, no início da 

manhã de ontem, (6), a "Operação 
Escalada", com o objetivo de 
desarticular uma organização 
criminosa voltada à prática do 
tráfico internacional de cocaína. As 
investigações se iniciaram há 
aproximadamente dez meses e 
estavam baseadas em Cuiabá.

D e  a c o r d o  c o m  a s  
informações, a droga era obtida na 
Bolívia e entrava no Brasil a partir da 
com Mato Grosso, sobretudo por 
meio de aeronaves que pousavam 
em pistas clandestinas em variados 
pontos do Estado.Posteriormente, a 
droga era ocultada e embarcada em 
caminhões em fundos falsos a fim de 
ser transportadas tendo como 
principal destino o Estado de São 
Paulo.

Ve r i f i c o u - s e  q u e  a  
o r g a n i z a ç ã o  c r i m i n o s a  
movimentava grande parte de 
recursos financeiros e da parte de 
logística para o transporte da droga 
com a aquisição de veículos e 
aeronaves em nome de pessoas que 
sequer existem. Durante a fase de 
investigações, foram lavrados oito 
autos de prisão em flagrante que 

ESTRANHOS NO NINHO

Tucanos buscam saída
política após o tsunami 

Fracasso majoritário refletiu na proporcional e o PSDB ficou sem nenhum representante de MT em Brasília e  reduziu número na Assembléia Legislativa

F.A c/ Redação

Presidente Paulo Borges vê o PSDB numa encruzilhada    

Foto: Arquivo

AÇÃO ESCALADA

PF desbarata quadrilha que
investiu tráfico em mansões
Assessoria c/ Redação

Droga era pulverizada em imóveis de luxo na capital   

 Foto: Gabriela Prado

1. Em mais uma jogada 
polêmica da arbitragem, aos 23 
minutos o juiz viu toque de mão 
intencional de Alan Junior, que 
matou contra-ataque do Dom 
Bosco e deu vermelho direto para 
o meio campo do Mixto.

O gol da virada saiu em 
mais um contra-ataque do Dom 
Bosco. Aos 34 minutos Enio 
recebeu na linha de fundo e 
cruzou para trás, Claudeci bateu 
de primeira, Rocha fez boa 
defesa, mas espalmou para o 
meio da área, João Pedro livre na 
pequena área apenas empurrou 
para as redes. Virada do Leão, 2 a 
1.
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Matheus Vinicius para a 
entrada de João Pedro. Logo aos 
dois minutos José Igor fez boa 
jogada individual e bateu forte 
quase sem ângulo para mais uma 
boa defesa de Rocha. Aos 17 
minutos saiu o empate do Azulão 
da Colina. Em mais uma boa 
jogada individual de José Igor 
pela ponta direita, o camisa 10 
deu drible desconcertante no 
defensor Alvinegro, que ficou no 
chão, e cruzou para área, o goleiro 
cortou o cruzamento para o meio 
da área, a bola encontrou 
Claudeci, que bateu de primeira 
para o fundo do gol. Gol de  om um grande público, 

que surpreendeu até Cmesmo os coordenadores, 
encerrou-se no último sábado, a 
2ª edição da Copa Jardim das 
Oliveiras de futebol Society, que 
contou com apoio integral do 
deputado estadual eleito, Dr. 
Gimenez, e do professor, Adriano 
Silva, segundo informação do 
coordenador geral do evento, 
Alex Leal.

Após eliminar equipes 

que até então eram 
favoritas ao titulo deste ano, a 
equipe do bairro Garcês mais 
equilibrada dentro das quatro 
linhas, venceu com galhardia e 
um bom futebol, a equipe Brava, 
pelo placar de 2 a 0. Além do 
troféu de campeã, o Garcês 
recebeu um valor de R$ 2.500,00. 
Já a vice campeã, Brava levou R$ 
1.500,00 e troféu. O artilheiro da 
competição, foi Baka, da equipe 
Brava, que marcou 7 gols. De 

coordenação da Copa, os 
goleiros menos vazados foram 
Nandinho (Brava) e Oriço (Os 
Amigos), com 2 gols sofridos, 
cada um e por esse desempenho, 
foram agraciados com uma par de 
chuteira, cada.

A decisão foi conduzida 
pelos árbitros Lagoa e Carlão, 
que segundo Alex, tiveram um 
bom trabalho, sem ter nenhuma 
influência no resultado final da 
partida. 

“Quero agradecer, o 
grande público que compareceu 
para prestigiar o encerramento da 
nossa competição. Á partir de 
agora vamos descansar um 
pouco, e depois já começo a 
pensar na competição para o 
próximo ano. 

O sucesso do evento deste 
ano, só teve um brilhantismo 
também por causa da colaboração 
dos atletas e dirigentes. Meu 
muito Obrigado á todos”, 
finalizou o presidente da 
Associação de Moradores do 
bairro Jardim das Oliveiras, Alex 
Leal.

No Clássico Vovô que valeu vaga 
para a semifinal da Copa FMF de 
2018, melhor para o Dom Bosco 
que venceu de virada o Mixto por 
2 a 1, na noite deste domingo 
(04), na Arena Pantanal.  Com o 
resultado o Azulão da Colina 
terminou a primeira fase na 
terceira posição, com 10 pontos, 
já o Alvinegro está eliminado da 
competição com seis pontos 
ganhos.

O Mixto foi melhor na 
primeira etapa, e saiu na frente 
com gol de Bruno Pereira, em 
pênalti polêmico marcado pela 
arbitragem. No segundo tempo 
após alterações de Giani de 
Freitas o Dom Bosco voltou 
melhor e conseguiu a virada com 
gols de João Pedro e Claudeci. O 
Mixto ainda teve um jogador 

expulso no segundo 
tempo, sem forças para reagir o 
Alvinegro pouco produziu para 
buscar o empate, e viu a última 
chance de se classificar para a 
Copa do Brasil de 2019 acabar 
com o apito do juiz. Precisando 
do resultado positivo, o Mixto 
Esporte Clube foi para cima 
desde o início. Bem postado em 
campo, o Alvinegro ganhou o 
meio campo e em uma jogada 
trabalhada na linha de fundo saiu 
o escanteio da primeira boa 
chance de gol. Na cobrança do 
tiro de canto a bola foi ajeitada de 
peito e cabeceada por Bruno 
Pereira para o fundo do gol, mas o 
bandeira marcou saída de bola na 
trajetória até a área.

O Clube Esportivo Dom 
Bosco pouco ameaçou, a única 

saiu em cobrança de falta. 
O tiro direto era próximo à meia 
lua, José Igor bateu baixo no 
canto do goleiro, para boa 
intervenção de Rocha.

Aos 34 minutos de jogo, o 
primeiro lance polêmico da 
partida,o juiz marcou pênalti a 
favor do Tigre. Alan Junior levou 
para a linha de fundo e cruzou 
para trás, o volante do Dom 
Bosco, Renato, chegou de 
carrinho dividindo a bola com 
Bruno Pereira na entrada da 
pequena área, o arbitro marcou 
pênalti para o Mixto. Na cobrança 
o próprio Bruno Pereira foi para a 
bola e bateu firme no canto 
e s q u e r d o  d e  J e f f e r s o n ,  
deslocando o goleiro do Leão, 1 a 
0 Misto. Na volta do intervalo 
Giani de Freitas tirou o atacante 

CLASSIFICADO

Em polêmico Dom Bosco
elimina Mixtão na Arena

Precisando da vitória, o Mixto foi para cima desde o início e o Dom Bosco pouco ameaçou; ambos chegaram ao empate e a virada do Leão, saiu aos 34 minutos

O.E c/ Redação

Azulão da Colina não deu chances para o alvinegro de Cuia     

Foto: Divulgação

Titulares e reservas do Garcês, campeão da Copa Jd. Oliveiras     

Foto: Ronivon Barros

FUTEBOL SETE

Garcês, a grande campeã da
Copa Jardim das Oliveiras

Assessoria
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M u n i c i p a l  C e n t r o  
Educacional  Dom Máximo 
Biennes, na Avenida Talhamares, 
Santa Izabel; Centro Municipal de 
Ed Infantil CAIC, Rua Hermes da 
Fonseca, Jardim Cidade Nova; 
Escola Municipal Garcez, Rua 
Radial 01no Bairro Garcez; Escola 
Estadual Frei Ambrósio, Avenida 
Nossa Senhora do Carmo no 
Bairro do Junco; CMU- Centro de 
Múltiplo Uso, Bairro Cavalhada, 
Rua dos Madeiros; Escola 
Estadual Doutor José Rodrigues 
Fontes, Rua São Pedro no Bairro 
Cavalhada; Praça do Residencial 
Universitário; Igreja Nossa 
Senhora do Pantanal, Rua Tuiuiús 
Bairro Vila Mariana atrás da 
Cozinha Comunitária; Praça São 
Miguel, Bairro São Miguel e Igreja 
São Gonçalo, Bairro Joaquim 
Murtinho. Para mais informações 
segue endereço e contato da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde de Cáceres. Telefone: (065) 
3223-1500 -  Ramal 1545.  
Endereço: Rua Olavo Bilac nº 1 
Quadra 5, Bairro Monte Verde.

 Prefeitura Municipal de 
C á c e r e s ,  a t r a v é s  d a  ASecretaria Municipal de 

Saúde, realiza no próximo sábado, 
10, o segundo dia “D” da 
Campanha de Vacinação Anti-
rábica em cães e gatos, com idades 
a partir de 3 meses. Eles devem 
tomar a vacina, exceto fêmea em 
período de gestação. A vacinação 
será feita em vários pontos da 
cidade, com início às 8h00 e 
encerramento às 16h00 horas.

O secretário de Saúde, 
Tony Mendes explicou que a raiva 
é uma doença grave causada por 
um vírus que acomete o sistema 
nervoso central dos mamíferos. É 
uma zoonose fatal em quase 100% 
dos casos, e a vacina é a única 
forma de prevenir a doença. “É 
fundamental o trabalho de 
prevenção”,  af i rmou Tony 
pedindo aos donos de animais para 
colaborarem e comparecerem aos 
pontos de vacinação, ajudando a 
cumprir a meta, impedindo a 

c i rculação do vírus ,  
eliminando a raiva humana e 
controlando a raiva animal.

O prefeito de Cáceres 
Francis Maris Cruz argumentou 
que há uma meta preconizada pelo 
Ministério da Saúde para que 80% 
da população animal  se ja  
vacinada, mas o objetivo do 
município é imunizar 100%, 
atingindo um total de 20.095 
animais. “Isso é para o bem de 
todos nós”, finalizou Francis.

Conforme balanço da 
Gerência da Vigilância Ambiental 
do município, até o momento, 
incluindo a área rural, foram 
vacinados 12.637 animais, sendo 
10.898 cães e 1.739 gatos, 
atingindo 62,89%. Esse é o último 
dia da campanha de vacinação na 
zona urbana do município e a 
vacina contra a raiva é gratuita. Ela 
é para os cães e gatos que ainda não 
foram imunizados, neste ano.

Confira os locais onde as 
vacinas estão disponíveis: Escola 

fez presente e realizou os 
procedimentos necessários para 
liberar o corpo da vítima ao 
Instituto Médico Legal.

 ais um crime de morte 
f o i  r e g i s t r a d o  e m  MCáceres, desta feira na 

manhã de ontem, (6) vitimando 
Luiz Santana Aguiar Ribeiro, 
vulgo  “Luiz Coco” que foi 
executado com um tiro no tórax em 
pleno centro da cidade,  quando 
transitava pela Avenida Sete de 
Setembro. 

Conforme  re l a to  de  
testemunhas à policia, a vitima foi 
abordada por dois elementos 
desconhecidos que ocupavam uma 
motocicleta Honda Biz de cor 
preta, oportunidade em que o 
garupa sacou uma arma de fogo e 
disparou duas vezes contra Luiz, 
que caiu morto atingido por um 
balaço, já que o segundo atingiu a 
porta de um boteco próximo.

Após realizar os disparos, 
os criminosos fugiram tomando 
rumo ignorado. Uma equipe de 
resgate foi ao local e constatou a 

morte de Luiz Coco ainda 
na avenida. 

A Perícia Oficial de 
Identificação Técnica (Politec) se 

preliminares a um possível 
acerto de contas no submundo do 
crime, pois a vitima segundo os 
próprios familiares era usuário de 
drogas, desconhecendo se ele 
tinha ou não alguma desavença 

A motivação do crime está 
sendo apurada pela Divisão de 
Homicídios da 1ª Delegacia de 
Cáceres e até o momento ninguém 
foi preso. As primeiras suspeitas 
do crime levam as investigações 

relevância no PIB agrícola 
nacional. “Além de ter uma 
vocação agrícola e possuir 
ge ren tes  e spec ia l i zados  e  
agrônomos para atender aos 
produtores, a loja de Cáceres será 
uma agência completa, com seis 
funcionários moradores da região 
e 02 caixas eletrônicos para 
receber a todos”, completa o 
superintendente executivo da 
Rede Centro Oeste, Vinicius 
Ricardo Liborio Pinto.

Desde 2016, o Santander 
vem reforçando a estrutura de 
atendimento ao setor. É o Banco 
que mais cresce na concessão de 
crédito ao setor. A carteira de 
crédito ampliada (que considera 
Recursos Obrigatórios e Livres, 
BNDES, Funcafé e os títulos CPR 
e CDCA) do Banco teve um 
aumento de 142% entre dezembro 
de 2015 e agosto de 2018, 
passando de R$ 6,401 bilhões para 
chegando a R$ 15,5 bilhões, 
conforme dados da Febraban. 
Somente em 2017, quando o 
montante atingiu R$ 13,03 
bilhões, o crescimento foi de 42% 
ante 2016.

 Santander abriu suas 
operações em Cáceres, Oc u j a  p o p u l a ç ã o ,  e ,  

principalmente os produtores 
rurais locais e da região, já podem 
realizar suas transações bancárias 
na agência inaugurada na rua 
Coronel José Dulce, 145 centro da 
cidade.

A loja de Cáceres é a sexta 
a ser aberta em Mato Grosso pelo 
Santander que tem vocação ao 
agronegócio. No Estado ainda está 
prevista a abertura de operações 
em Juara ainda nessa semana. 
“Cáceres é, sem dúvida, uma das 
principais cidades do agronegócio 
nacional, com uma pecuária de 
ponta, além de se destacar no setor 
sucroenergético, de madeira e 
mineral. Tínhamos que ter uma 
loja no município para estar mais 
próximo do produtor rural da 
região e atende-lo com a 
exclusividade que ele merece”, 
afirma Carlos Aguiar, diretor de 
Agronegócios do Santander.

Os espaços de atendimento 
fazem parte da interiorização do 
Banco em cidades onde ainda não 
estava presente e em algumas de 

BALAÇO NO TÓRAX

Garupa de motoca assassina
noiado no centro de Cáceres

Crime fatal registrado na m,anhá de ontem na central Avenida Sete de Setembro, seria um possível acerto de contas entre assassino e vitima usuária de drogas

Da Redação

Balaço certeiro no peito matou Luiz Santana Aguiar Ribeiro     

 Foto: Rafael Medeiros

VACINAÇÃO

Cáceres realizará sábado
o 2º dia D da anti-rábica

Assessoria

Vários postos estarão a disposição de cães e gatos no sábado     

Foto: Arquivo

AGÊNCIA CENTRAL

Santander já está com as
portas abertas em Cáceres 
Assessoria

Agencia local situa-se na Rua Cel José Dulce nº 145    

Foto: Divulgação

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 m decisão unânime, o 
Supremo Tribunal  EFederal (STF) julgou 

procedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 
solicitada pelo Conselho 
Federa l  da  Ordem dos  
Advogados do Brasil (OAB) 

para dar fim ao pagamento de 
pensão vitalícia aos ex-
g o v e r n a d o r e s ,  e x -
governadores e substitutos 

constitucionais.
A medida atinge os ex-

governadores Julio Campos 
(DEM),  Rogér io  Sal les  
(PSDB), Jayme Campos 
(DEM),  Carlos  Bezerra  
(MDB), a ex-primeira-dama 
Thelma Oliveira (PSDB), 
viúva de Dante de Oliveira, 
além de outros. De acordo com 
a OAB, as pensões aos 
p o l í t i c o s  v i o l a v a m  o s  
p r i n c í p i o s  f e d e r a t i v o ,  
r e p u b l i c a n o ,  d a  
i m p e s s o a l i d a d e  e  d a  
moralidade administrativa. “O 
p r i n c í p i o  r e p u b l i c a n o  
apresenta conteúdo contrário à 
prática do patrimonialismo na 
relação entre os agentes do 
Estado e a coisa pública, o que 
se verifica no caso sub 
examine”, disse o relator Luiz 
Fux em seu voto.

A decisão foi publicada 
na segunda-feira (5) e todos os 
m i n i s t r o s  p r e s e n t e s  
acompanharam o voto do 
relator Fux. De acordo com o 
STF, “o direito adquirido é 
inoponível à Constituição 

quando nela se encontra 
interditado, posto eclipsado 
em alegado regime jurídico 
imutável, mormente quando o 
regime jurídico que se 
pretende ver preservado não 
e n c o n t r a  g u a r i d a  n a  
Constituição Federal”.

Os ministros também 
e n t e n d e r a m  q u e  “ a  
manutenção do pagamento de 
prestação pecuniária mensal e 
vitalícia aos ex-governadores 
extrapola o poder constituinte 
derivado, violando o princípio 
federativo, além de não se 
c o m p a t i b i l i z a r  c o m  o s  
princípios da impessoalidade e 
d a  m o r a l i d a d e  
administrativa”.

A l é m  d e  T h e l m a  
O l i v e i r a ,  o u t r a s  s e i s  
b e n e f i c i á r i a s  d e  e x -
g o v e r n a d o r e s  t a m b é m  
perderam o direito. São elas: 
Maria de Lourdes Fragelli, 
Darcy Miranda de Barroso, 
Cândida dos Santos Faria, 
Maria Lygia de Borges Garcia, 
Sônia Maria Gomes e Maria 
Valquíria dos Santos Cruz.

 m uma fiscalização de 
rotina no km 635 da BR E070, em Poconé, a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu na madrugada de 
ontem, (6), um homem com 4 kg 
de cocaína e outro com dois 
revólveres e 98 munições que 

teriam o estado de Goiás como 
destino final. De acordo com a 
PRF, o entorpecente estava sendo 
transportado no ônibus da 
empresa Jaó, dentro de uma 
mochila encontrada com o 
passageiro que mora na cidade de 
Catalão, em Goiás.

 A droga saiu de Pontes e 
Lacerda e teria como destino a 
cidade de Goiânia. Outro homem, 
que estava conduzindo um 
veículo Corsa Sedan, foi preso 
transportando um revólver 
calibre 38 e outro calibre 22 e 98 
munições. O suspeito saiu da 
cidade de Mirassol D'oeste e iria 
para a cidade de Alto Garças em 
Goiás. As armas estavam 
e s c o n d i d a s  e m  u m  
compartimento do veículo.

Como de praxe nas 
noticias policiais ,  mesmo 
comprovadas as acusações, 
apreensões e detenções dos 
suspeitos, geralmente, como 
neste caso, os envolvidos nas 
ocorrências não tem os nomes 
divulgados, por motivos que a 
mídia desconhece. Os dois 
elementos identificados apenas 
nos Tos e ou BO's foram 
encaminhados para a Polícia 
C i v i l  d e  P o c o n é  p a r a  
averiguação.

ecorridos os prazos 
legais, a estimativa Dpopulacional para os 

Municípios e as Unidades da 
F ede ração ,  com da t a  de  
referência de 1º de julho, foi 
enviada ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para o novo o 
cálculo dos coeficientes de 
repasse de recursos ao Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM). 

A expectativa é que o 
Tribunal publique os resultados 
entre o fim de novembro e 
meados de dezembro.

Atendendo a dispositivo 
legal, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
publicou a estimativa no Diário 
Oficial da União (DOU) de 28 de 
agosto de 2018. 

De acordo com 

informações do portal do 
IBGE, a Lei complementar nº 
143, de 17 de julho de 2013, 
alterou o art. 102 da Lei nº 8443, 
revogando os parágrafos 1º e 2º, 
que estabelecia o prazo de 20 dias 
após a publicação das estimativas 
no DOU para os Municípios e 
Estados contestarem os dados.

A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), que 
sempre acompanhou o tema a fim 
de defender os Entes locais, 
destaca que, mesmo com a 
mudança na legislação, solicitou 
ao IBGE que mantivesse o prazo 
de contestação. 

Afinal, até 2013, os 
Municípios que discordavam 
com os resultados do IBGE 
podiam solicitar uma revisão do 
cálculo em até 20 dias após a 
publicação oficial.

GRANA DO POVO

Supremo extingue farra de
pensões a ex-governadores

Enquanto um cidadão comum trabalha 35 anos para se aposentar com R$ 954,00 os políticos e viúvas, embolsavam uma grana alta até com menos de um mandato

O.D c/ Redação

Canetada de Luiz Fux foi ratificada pelos demais do STF     

GRAMPO NO BUSÃO

Mula roda nas garras da PRF
com 4 kg de coca e 2 trabucos

PRF/MT c/ Redação

Droga estava na bagagem do traficante num ônibus da Jaó      

Foto: PRF/MT

Agência CNM

NOVO CÁLCULO

TCU recebe estimativa populacional
 para cálculo do coeficiente do FPM

Foto Arquivo
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O usuário de drogas Luiz Santana Aguiar Ribeiro, vulgo “Luiz 
Coco”, foi executado na manhã de ontem em Cáceres com um tiro no tórax 
em pleno centro da cidade quando transitava pela Avenida Sete de 
Setembro. Conforme testemunhas, a vitima foi abordada por dois 
desconhecidos que ocupavam uma motocicleta e o da garupa sacou uma 
arma de fogo e disparou duas vezes contra Luiz, que caiu morto atingido 
por um balaço.  Página 03

A Prefeitura Municipal de 
Cáceres, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, realiza no 
próximo sábado, 10, o segundo 
dia “D” da Campanha de 
Vacinação Anti-rábica em cães e 
gatos, com idades a partir de 3 
meses. Eles devem tomar a 
vacina, exceto fêmea em período 
de gestação. A vacinação será 
feita em vários pontos da cidade e 
o leitor pode conferir os locais 
nesta eição. 

Página 03

Policiais do Gefron em patrulhamentos 
na estrada vicinal do Buriti, zona rural de 
Cáceres, visualizaram em sentido da fronteira 
com a Bolívia, duas motocicletas, uma 
amarela e outra vermelha. A primeira foi 
abandonada pelo suspeito com lanterna e 
capuz de assalto, enquanto que a vermelha, 
ocupada por Gabriel Durgo Barros e Amarildo 
dos Santos Campos, detidos com um evolver 
38 e um fuzil de ferrolho. 

Página 04

57
Anos!

Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal julgou 
procedente ação solicitada pelo Conselho Federal da OAB, para dar fim ao 
pagamento de pensão vitalícia aos ex-governadores, ex-governadores e 
substitutos constitucionais. A medida atinge Julio Campos, Rogério Salles, 
Jayme Campos, Carlos Bezerra, a ex-primeira-dama Thelma Oliveira, 
viúva de Dante de Oliveira, além de outros. Página 06

O Santander abriu suas operações em Cáceres e desde já, a 
população, e, principalmente os produtores rurais locais e da região, já 
podem realizar suas transações bancárias na agência inaugurada no centro 
da cidade. Os espaços de atendimento fazem parte da interiorização do 
Banco em cidades onde ainda não estava presente e em algumas de 
relevância no PIB agrícola nacional. Página 03

MORTE NA AVENIDA

Usuário de droga é executado
com tiro no peito em Cáceres

Noiado caminhava tranquilamente pela avenida Sete de Setembro no centro da cidade quando foi cercado pelo garupa de uma moto e assassinado com um tiro

Luiz S. Aguiar Ribeiro seria mais uma morte do tráfico    

Foto: Rafael Medeiros

ANTI-RÁBICA

Sábado será um dia de
cão e gato em Cáceres

Meta é vacinar 80%de cães e gatos nesta etapa   

Foto: Sugestiva

FIM DA LINHA

Dupla cai na fronteira
com trabucos e motoca

Gabriel e Amarildo dançaram com os canos e munições    

Foto: Gefron/MT

FOMENTO MERCANTIL

Santander abre as portas de
agencia central em Cáceres

Agencia visa aproximação com o produtor rural regional    

Foto: Assessoria

PENSÃO VITALÍCIA

STF corta filé da farra de
ex-governadores e viúvas

Decisão relatada por Luiz Fux foi aprovada por unanimidade     

Foto: Arquivo
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