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A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso nos 
relacionamentos. O período, que dura 
alguns dias, pode ser marcado pela 
mudança  inesperada  em uma 
sociedade ou namoro.
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A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso em sua 
rotina, especialmente a de trabalho. O 
momento pode envolver a aprovação 
imediata de um novo projeto.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso em sua 
vida social, com a aproximação de 
novos e diferenciados amigos. Um 
projeto criativo pode ser aprovado 
inesperadamente.

A Lua começa um novo ciclo, entra 
na fase Nova nos últimos graus de 
Libra, se une a Júpiter e a Mercúrio e 
recebe um tenso aspecto de Urano 
indicando dias de mudanças 
inesperadas em sua vida doméstica e 

nos relacionamentos em família. O momento pode 
indicar uma mudança repentina de casa.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de energia intensa e situações 
inesperadas relacionadas a acordos e 
negociações. A assinatura de um 
documento importante pode ser adiada 

por alguns dias.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de acontecimentos inesperados 
relacionados às suas finanças. O 
período, que dura alguns dias, pode ser 
marcado por atrasos em pagamentos, 

mas, também, por aprovação de projetos.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso e decisões 
inesperadas relacionadas à sua vida 
profissional e carreira. Uma nova 
proposta de emprego pode marcar 

uma nova fase.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso em 
projetos de equipe e novos e 
importantes contatos comerciais. O 
momento pode indicar a aprovação 

imediata de um novo contrato.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de seu 
signo, se une a Júpiter e a Mercúrio e 
recebe um tenso aspecto de Urano 
indicando dias  de mudanças 
inesperadas em sua vida. Esta lunação 
pode marcar a finalização e o início de 
uma fase. Prepare-se para algo muito 

novo.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de maior envolvimento com 
projetos de médio prazo que envolvam 
viagens e pessoas estrangeiras. Uma 
viagem pode ser realizada de última 
hora.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de interiorização e resoluções 
importantes, mas que não devem ser 
tomadas impulsivamente. Tome-as 
apenas depois de 3 dias da lunação.

A Lua começa um novo ciclo, entra na 
fase Nova nos últimos graus de Libra, 
se une a Júpiter e a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano indicando 
dias de maior envolvimento com seu 
mundo emocional mais profundo e 
necessidade de deixar  a lguns 
sentimentos e emoções para trás. 
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By Rosane Michels

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

Votos de felicidades e muitos anos de vida a linda 
Victoria Garcia Graça, que ontem festejou data nova 
envolto as manifestações de carinho dos familiares e 
inúmeros amigos. Sucessos e que os anos vindouros 
sejam de realizações e vitórias.

Parabenizamos o Grupo Canopus, na 
pessoa do gerente Antônio Marcos,  
pela linda festa oferecida as crianças 
carentes da cidade. O evento contou 
c o m  m u i t a  d e s c o n t r a ç ã o ,  
brincadeiras, comes e bebes e até 
desfile. Registramos também o apoio 
da Secretaria Municipal de Educação 
e do Rotary, que não mediram 
esforços  para o brilhantismo da 
festa. 

Votos de breve recuperação a querida 
professora Rosimeyre Une, para que tão logo 
Deus permita sua volta para casa.  Receba 
nosso carinho e orações.

Festejou mais uma primavera a querida Paula Frassinetti Vidal 
Dantas a quem enviamos votos de saúde, paz, amor e prosperidades 
pela passagem do natalício. 
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das finais do Campeonato Mato-
grossense 2018 serão disputadas 
nos dias 01 e 08 de abril.

Campeão e vice do MT 
2018 garantem vaga na Copa do 
Brasil 2019. Serão destinas duas 

vagas no Campeonato Brasileiro 
da Série D, também de 2019. 

O Cacerense rebaixado a 
segunda divisão, não participará 
do certame de elite do futebol de 
Mato Grosso em 2017.

m arbitral realizado na Etarde desta quarta-feira 
(18) na sede da Federação 

Mato-grossense de Futebol, ficou 
definido que o Campeonato 
Mato-grossense de Futebol 2018 
terá início dia 17 de janeiro com 
10 equipes.

C o m  u m a  f ó r m u l a  
diferente dos últimos anos, a 
competição terá turno único, 
quartas de finais, semifinais e 
finais. No primeiro turno, em 09 
rodadas com jogos somente de 
ida, as 10 equipes jogarão entre si. 
Classificam-se para as quartas de 
finais, que será definida em dois 
jogos ,  os  o i to  p r imei ros  

colocados configurando os 
seguintes confrontos: 1º x 8º, 2º x 
7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Os dois últimos colocados 
estarão rebaixados para segunda 
divisão estadual de 2019. O 
vencedor do confronto entre 1º x 
8º irá pegar na semifinal o 
ganhador do jogo entre 4º x 5º. A 
outra semifinal será composta 
com quem avançar do duelo entre 
2º x 7º com quem passar do 3º x 
6º. As semifinais também serão 
definidas em dois jogos. 

O clube melhor colocado 
na primeira fase da competição 
terá a vantagem de definir dentro 
de seu estádio o segundo 

confronto decisivo, e terá 
vantagem durante  toda a  
seqüência da competição.

O  c a m p e ã o  e  v i c e  
garantem vaga na Copa do Brasil 
2019. Serão destinadas duas 
vagas no Campeonato Brasileiro 
da Série D. Com a concordância 
de todos os clubes, Ação, 
Luverdense, Dom Bosco, União e 
Clube Esportivo Operário 
Várzea-grandense irão jogar 
quatro partidas dentro de seus 
estádios. 

Já Sinop, Cuiabá, Mixto, 
Poconé e  Araguaia serão 
m a n d a n t e s  e m  c i n c o  
compromissos. As duas partidas 

 notícia de infração Adisciplinar desportiva 
contra o Sinop Esporte 

Clube foi apresentada na 
procuradoria do Tribunal de 
Justiça Desportiva pelo Mixto na 
quarta feira, 19. 
 N o  d o c u m e n t o  a  
agremiação relata que o atacante 
João Guilherme Ferreira não 
cumpriu a suspensão de duas 
partidas imposta pelo TJD no dia 
19 de setembro.

A punição foi dada após 
uma agressão praticada pelo 
atacante contra um atleta do 
Mixto na partida das quarta de 
final do Campeonato Mato-
grossense Sub-19. 

João foi expulso com 
cartão vermelho direto. O Sinop 
também perdeu mando de campo, 
por duas partidas.

No documento o Mixto 
afirma que o atleta cumpriu 
apenas a suspensão do dia 20 de 
julho, onde o Sinop eliminou o 
Mixto nos pênaltis e participou 
das partidas de finais contra o 
Luverdense nos dias 5 e 12 
agosto.

De acordo com o Mixto, o 

atacante também foi escalado 
para a partida de estréia do Sinop 
na Copa Federação no dia 24 de 
setembro e contra o Dom Bosco.

Nesta data o Galo já havia 
sido intimidado da decisão do 
julgamento.

A denúncia também 
aponta a escalação de João 

Guilherme no dia 1 de outubro em 
partida contra o União e depois no 
confronto contra o Misto. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
documento como a decisão não 
foi cumprida no Campeonato 
Mato-grossense Sub-19 devia ser 
na Copa FMF, o que não ocorreu.

ESTADUAL DE FUTEBOL

Arbitral confirma novo
regulamento para 2018

Campeonato começará sem o Cacerense (rebaixado) em 17 de janeiro, com 10 equipes e no 1º turno, em 9 rodadas, jogos só de ida 10 equipes jogarão entre si

Redação c/ O.E

Reunião acertou os detalhes na sede da FMF em Cuiabá   

Foto: Assessoria

INDISCIPLINA

Um mês depois Mixto
acusa o Sinop no TJD
S.N c/ Redação

Atleta do Galo do Norte teria sido escalado ilegalmente  

Foto: Diego Oliveira
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3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
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(SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU 
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO 
FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. 
#190453 DEVEDOR:  ANTONIO MILANI NETO - CPF.: 025.062.121-59   - RUA CORONEL PONCE - VILA GARCIA C-CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
BANCO DO BRASIL SA  - Sacador: CUIABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - Favorecido: CUIABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME   Valor do titul Item H   
da tabela D de custas
#190489 DEVEDOR:  IZAQUER CASSIANO 88215660134- CPF.: 12.460.694/0001-29- R.PARAQUECABA,, 12  -VISTA ALEGRE -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: ITAU 
UNIBANCO SA - Sacador: MONTEIRO MONTEIRO LTDA ME - Favorecido: MONTEIRO MONTEIRO LTDA ME   Valor do titul Item F   da tabela D de custas
#190454 DEVEDOR:  LEANDRO DOS ANJOS PASSOS  - CPF.: 910.158.471-53  - RUA CORONEL PONCE VILA GARCIA - C-CENTRO  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
BANCO DO BRASIL SA   - Sacador: CUIABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - Favorecido: CUIABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME   Valor do titul Item H   
da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 
(VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 19 de outubro de 
2017.

 Associação Mato-grossense dos AMunicípios – AMM -- protocolou 
anteontem (18) uma ação judicial 

contra a Secretaria de Estado de Fazenda e o 
Governo do Estado, para assegurar, de 
imediato o repasse de recursos do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadoria e 
Serviços) aos municípios, como também os 
recursos da Saúde, Transporte Escolar e 
Fethab. 

Caso não haja o pagamento 
espontâneo dentro de 24 horas, que seja 
expedido o bloqueio nas contas do Estado no 
valor de R$ 85.070.774,36.  A ação que visa 

resguardar os direitos dos municípios, foi 
elaborada pela Coordenação Jurídica da 
AMM, destacando que a Sefaz vem 
atrasando com frequência os repasses do 
imposto. O presidente da Associação Mato-
grossense dos Municípios, Neurilan Fraga 
ressaltou que não está havendo repasse dos 
valores nas respectivas datas, o que vem 
gerando várias conseqüências em um 
período de extrema dificuldade financeira 
nos municípios. 

Por essa razão, a AMM entrou com 
a ação para que a justiça determine ao Estado 
que cumpra o seu dever constitucional, 

quitando os débitos com as prefeituras, pois a 
demora na quitação dos valores, está 
comprometendo o atendimento à população, 
até mesmos nos serviços essências. “São 
constantes os atrasos no repasse das cotas 
partes do ICMS, bem como dos recursos 
relacionados a saúde, transporte escolar e o 
Fethab,” argumentou.

O presidente da AMM frisou que 
cabe a Secretaria de Fazenda fazer os 
repasses dos valores do ICMS como também 
do  Fethab,  da Saúde e do Transporte 
Escolar aos municípios. “O Estado a pretexto 
de que não houve arrecadação suficiente, não 
está repassando no prazo certo a quota parte 
pertencente aos municípios. É um direito que 
não pode ser retido, pois embora o Estado 
arrecade, os valores pertencem aos 
municípios”, assinalou.

Desta forma, o não repasse por 
parte do governo do Estado, tem trazido 
inúmeras conseqüências tais como o atraso 
nos pagamentos da Folha de gerando para os 
gestores municipais, a aplicação de multas, 
juros e correções monetárias, e até mesmo 
p u n i ç õ e s  m a i s  s e v e r a s ,  c o m o  a  
responsabilização por ato de improbidade 
administrativa. 

“O ex-secretário de Fazenda, 
Seneri Paludo informou que houve um 
aumento de 3% na arrecadação do ICMS. Se 
houve o aumento na arrecadação, qual é o 
motivo para que o governo não repasse aos 
municípios a sua quota-parte”, indagou.

AMM aciona Sefaz/MT para
garantir o repasse de ICMS
Assessoria

Ação elaborada pela Coordenação Jurídica da AMM, visa resguardar direitos dos 
municípios, destacando que a Sefaz vem atrasando com os repasses do imposto

AÇÃO JUDICIAL

Fraga, presidente da AMM, reclama atraso em repasses    

Foto: Arquivo
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m dos alvos foragido da Uo p e r a ç ã o  C a m p o  
Minado, deflagrada pela 

Delegacia Especializada de 
Repressão a Entorpecentes, no 
começo de outubro, foi preso na 
zona rural de Cáceres, ontem, 
(19), durante a operação Bairro 
Seguro, que ocorre em todo o 
Estado de Mato Grosso.

O traficante, Josefer 
Gonça lves  da  S i lva ,  e ra  
considerado foragido desde o dia 
4 de outubro, quando a Polícia 

Civil deflagrou a ofensiva para 
cumprimento de 42 mandados de 
prisão preventiva e 70 mandados 
de buscas e apreensão. 

O suspeito foi encontrado 
escondido no sítio onde a mãe 
mora, na zona rural de Cáceres.

O s  c r i m i n o s o s  
investigados na operação 'Campo 
Minado' formavam uma rede de 
traficantes que adquiriam, 
forneciam e distribuíam drogas, 
especialmente, maconha vinda do 
Paraguai, no bairro Pedregal e 

adjacência como os bairros 
Jardim Leblon e Renascer.

O entorpecente chegava à 
região metropolitana em veículos 
e caminhões, dependendo da 
quantidade. 

A droga era comprada por 
um grupo de traficantes que se 
a s soc i a r am na  fo rma  de  
consórcio para diminuir os custos 
da aquisição e transporte do 
entorpecente.  

Tanto, que esse mesmo 
grupo, chegou a adquirir 2,5 

toneladas de maconha, que 
aguardavam em um depósito na 
cidade de Ponta Porã (MS), 
caminhões para o transporte. 

No entanto, antes de 

chegar a Mato Grosso, a droga foi 
apreendida pela Polícia de Mato 
Grosso do Sul, depois de 
informações repassadas pela 
DRE.

 senador José Medeiros O(Podemos-MT) destinou 
recursos, através de 

emenda ao Orçamento Geral da 
União (OGU), de 2018, para a 
aquisição de equipamentos e 
tecnologias de inteligência e 
f i s c a l i z a ç ã o ,  v i s a n d o  o  
fortalecimento da segurança na 
região de fronteira do estado de 
Mato Grosso, por meio da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

“O inves t imento  se  
justifica, na medida em que os 
agentes de segurança pública 
precisam estar devidamente 
equipados  para ,  a lém do 
enfrentamento ao tráfico de 
drogas, combater o contrabando 
de armas que saem das fronteiras 
em direção aos grandes centros 
metropolitanos”, afirmou.

Ao anunciar os recursos 
no valor de 100 milhões de reais 
de emenda de bancada, o senador 
lamentou o fato de as autoridades 
brasileiras estarem perdendo a 
guerra no combate ao tráfico de 
drogas.

“Lamento que muitas das 
vezes essa luta tenha sido 

inglória. E não é somente o 
combate às drogas. É preciso 
lembrar que temos uma luta 
constante contra o contrabando e 
descaminho de bens e valores, 
roubo e furto de veículos e 
invasões de propriedades que 
estão entre os principais crimes 
que ocorrem na região”, disse 
Medeiros.

P a r a  e l e ,  s o m e n t e  
investimentos “pesados” serão 
capazes de auxiliar o serviço de 
intel igência  pol ic ia l  para  
prevenção dos crimes e ações na 
região de fronteira mato-
grossense.

“Mato Grosso faz divisa 
de 700 km de fronteira seca e de 
200 km por rios com a Bolívia. 
Nos últimos cinco meses, quase 
três toneladas de cocaína pura 
foram apreendidas em Mato 
Grosso. 

Para onde ia essa cocaína? 
Imaginem essas três toneladas 
divididas em pequenas porções e 
espalhadas nos bairros do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. 

Não há polícia que dê 
conta!”, enfatizou.

o último domingo (15), o Nmeio ambiente voltou a 
receber os cuidados 

e s p e c i a i s  d e  u m a  t u r m a  
totalmente comprometida com a 
natureza,  para mais uma 
Limpeza do Rio Galera, em Nova 
Lacerda. 

 A ação teve início ás 8h00 
e se estendeu por quase todo o dia, 
inclusive com direito á almoço a 
beira rio. 

O evento, idealizado 
pelos amigos Maurício e Ernesto, 
idealizadores do movimento, 
busca retirar das águas e margens 

do rio, todo tipo de lixo que possa 
prejudicar a fauna e a flora local.

O evento mais uma vez 
contou com a participação dos 
Amigos do Galera, Comércio 
Local, Guarda Mirim, Lions 
Club, Câmara   de Vereadores e 
Prefeitura Municipal. 

Na relação dos itens com 
maior incidência, os sacos e 
tambores de plástico, garrafas 
pets, isopor e latas de alumínio.

Entre os voluntários, 
destaque para o prefeito Uilson 
José da Silva que não só 
compareceu ao mutirão, como 
também auxiliou nos trabalhos de 
recolhimento de resíduos, assim 
como o presidente da Câmara de 
Ve r e a d o r e s ,  J o v e n t i n o  
D a l a b e n e t a ,  q u e  m a e c o u  
presença e esteve no local, dando 
a sua parcela de contribuição.

Abraçado pelo prefeito 
Uilson José da Silva, o Balneário 
ganhará no próximo ano, um 
embarcador, para facilitar o 
acesso das embarcações.

CAMPO MINADO

Traficante preso escondido
no sitio da mãe em Cáceres

Bandido integrava rede de traficantes que adquiria, fornecia e distribuía drogas, vinda do Paraguai nos bairros Pedregal, Leblon e Renascer em Cuiabá

PJC c/ Redação

Bandidão, um dos últimos presos, estava procurado pela policia   

Foto: Ilustrativa

MUTIRÃO GERAL

Amigos realizam Limpeza do
Rio Galera em Nova Lacerda

Assessoria c/ Redação

Mutirão reuniu autoridades locais e voluntários  

 Foto: Alex Munhoz

EMENDA PARLAMENTAR

Senador destina 100 mi para 
segurança de fronteira de MT

Senador José Medeiros destina recursos, através da OGU   

Assessoria

Foto: Assessoria
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pós investigações os APoliciais da Delegacia de 
P o n t e s  e  L a c e r d a 

solucionaram um furto que 
aconteceu a uma residência 
localizada na Avenida Jose 
Martins Monteiro no centro de 
Pontes e Lacerda, com a prisão de 
três suspeitos, um maior de idade 
e dois adolescentes menores.

Devido a residência onde 
aconteceu o furto ter o sistema de 
moni toramento ,  toda  ação 
c r i m i n o s a  f o i  f i l m a d a , 
p o s s i b i l i t a n d o  a s s i m ,  o 
reconhecimento dos suspeitos 
pelos policiais através dos vídeos, 
não surpreendendo a ação, haja 
vista, a vasta passagem deles, 
pela delegacia, envolvidos em 
outros furtos.

O acusado Alisson Alex 

da Silva Santos, 18, (vulgo 
neguinho), assumiu a autoria do 
f u r t o  j u n t a m e n t e  c o m  o s 
menores, um de 17 anos e outro 
que nem havia completado os 17 
anos e que foi entregue pela 
dupla, como sendo o elemento 
que havia adquirido os objetos 
furtados da residência, incluindo 
um revolver calibre 38.

Com os meliantes, os 
investigadores recuperaram, 16 
relógios de luxos, 7 camisas, 2 
pares  de tênis ,  1  maquina 
fotográfica, 1 revolver calibre 38 
da Marca Taurus e 35 munições 
intactas. 

Os dois menores após 
serem ouvidos pelo delegado 
plantonista foram liberados já o 
maior de idade foi preso e ira 
responder pelo crime de furto.

 Auditor Público Interno Oda Prefeitura Municipal 
d e  F i g u e i r ó p o l i s 

D ' O e s t e ,  A d i l s o n  S a n t o s 
questionou a atitude do deputado 
estadual Adriano Silva, que ao 
prest igiar  a  fes ta  do peão 
realizada na cidade, parabenizou 
a conquista da prefeitura que 
recebeu um ônibus com recursos 
intermediado por ele.

" M i n h a  f u n ç ã o  é 
fiscalizar e zelar pela boa 
aplicação dos recursos públicos e 
dar veracidade aos fatos; posso 

auditor, estão notas e empenhos 
acerca da aquisição do ônibus.

Conforme o post, no 
Portal da Transparência do 
G o v e r n o  d o  E s t a d o  f o i 
constatado a assinatura de apenas 
dois convênios com o município 
de Figueirópolis D'Oeste, neste 
ano de 2017, sendo um para 
realizar a festa em comemoração 
ao aniversário da cidade e outro 
para a realização do rodeio, não 
havendo nenhum convênio para 
aquisição de ônibus.

O servidor destacou ainda 
que os méritos são do prefeito 
E d u a r d o  Vi l e l a ,  p e l a  b o a 
utilização dos recursos deixado 
pela administração anterior, 
ressaltando que os alunos e 
munícipes merecem desfrutar do 
melhor,  visto que são bens pagos 
com os impostos recolhidos de 
cada cidadão. Ao final Adilson, 
ironiza, “não sei que “esforço” foi 
empreendido nisso se o dinheiro 
já estava na conta desde o ano 
passado”.

O auditor diz não saber o 
que levou o deputado a fazer tal 
afirmação, finalizando em seu 
desabafo: “em tempos em que a 
sociedade clama por honestidade 
e perde a cada dia a credibilidade 
nos políticos e que tanto se prega 
a transparência na gestão pública 

garantir que esse ônibus que 
Vossa Excelência diz em seu post 
que “cujo esforço ajudou a 
intermediar para conseguir a 
verba” foi adquirido e já pago 
com recursos  própr ios  do 
município, deixado na conta pela 
gestão anterior (2013/2016); 
conforme se pode comprovar 
a t r avés  da  Le i  736 /2017 , 
aprovada pela Câmara Municipal 
autorizando a utilizar tal recurso, 
e também cópia do empenho, 
onde se verifica a verdade", disse. 
Em pagina da rede social do 

e v i t a d a s .  " A S A E M I  f o i 
comunicada do problema pelo 
consumidor, realizou vistoria no 
local constatando o erro da fatura, 
se recusou a corrigir o problema 
e, por fim, a responder a própria 
ação judicial. 

Esta postura, por si só, 
demonstrou a  ausência  de 
i n t e r e s s e  e m  r e s p e i t a r  o 
c o n s u m i d o r " ,  c o n c l u i u  o 
advogado.

m morador de Mirassol UD'Oeste conseguiu na 
j u s t i ç a  q u e  o 

depa r t amen to  de  água  do 
município o indenizasse em R$ 
5.000,00 a título de danos morais.
 Na ação, o morador alega 
que em seu imóvel, localizado no 
bairro Jardim São Paulo, o 
consumo de água era baixo, o que 
gerava faturas mensais sempre no 
valor da tarifa mínima, de R$ 
16,20.

E n t r e t a n t o ,  e m 
de terminado mês ,  o  va lor 
cobrado pela SAEMI, empresa 
que administra o serviço, saltou 
dos R$ 16,20 para o montante de 
R$ 539,57 sem que houvesse 
qualquer justif icativa para  
aumento do preço.

Acreditando-se tratar de 
um erro, o morador chegou a 
procurar o órgão, que realizou 
vistoria no local, onde não 
constatou qualquer ocorrência de 
vazamentos. 

Mesmo assim, o órgão 
público insistiu na cobrança da 
fatura, o que deu causa a abertura 
da ação judicial. No decorrer do 

processo, o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Mirassol 
D'Oeste foi intimado a apresentar 
defesa, mas optou por não atender 
à intimação judicial, o que fez 
com que o processo fosse julgado 
à revelia.

Para o advogado Wesley 
Ferreira, que propôs a demanda, a 
decisão foi acertada na medida 
em que servirá de exemplo para 
que situações similares sejam 

FIGUEIRÓPOLIS

Auditor contesta deputado com 
empenho da compra de ônibus

P.O.L c/ Redação

Conforme o post, no Portal da Transparência do Governo do Estado foi constatado a assinatura 
de apenas dois convênios com o município de Figueirópolis D'Oeste, neste ano de 2017

Doc em fac-símile postado por Adilson Santos no destaque 

 Foto: Facebook

DANOS MORAIS

Justiça condena departamento de 
água pagar R$ 5 mil a consumidor
Assessoria c/ Redação

Empresa Saemi foi condenada a revelia pela justiça   

Foto: Arquivo

AMIGOS DO ALHEIO

Ladrãozinho grampeado com
menores no Morada da Serra

Acusado Alisson Alex da Silva Santos, vulgo Neguinho   

Foto: PJC-MT

essa atitude de se vangloriar de 
um feito alheio não é digna de um 
homem que foi eleito para 
representar um povo”. (nota 

e x t r a í d a  d e  
www.facebook.com/adilson.sant
os.96995/posts/1020820389121
5400?pnref=story). 

PJC c/ Redação
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professores cursistas, do conhecimento 
t e ó r i c o  b á s i c o  e m  m ú s i c a ,  
possibilitando o trabalho com 
educação musical nas escolas. A obra 
p o d e  s e r  a d q u i r i d a  e m :  
h t t p s : / / w w w . n e a -
edicoes.com/catalog/details//store/pt/.

Maestro Erizane Mota, que 
está ultimando detalhes para os 
Concertos de Natal em Cáceres, com 

de Cáceres. Entretanto, ele deixou claro 
que há a necessidade dos municípios 
organizarem o sistema de regulação dos 
pacientes eletivos.
“O Hospital Regional continuará 
fazendo a sua parte, que é atender os 
casos de urgência e emergência, 
enquanto os municípios devem 
reestruturar o sistema de regulação para 
evitar que os pacientes eletivos fiquem 
esperando por cirurgias durante muito 
tempo”, ressaltou Cassiano Falleiros.

Em relação às cirurgias 
oncológicas, entre os dias 1º e 17 de 
outubro o hospital já realizou 29 
procedimentos cirúrgicos. Sobre o 
assunto, o diretor técnico Hernandez 
Coutinho foi objetivo. “Não deixamos 
de fazer nenhuma cirurgia oncológica. 
Todos os pacientes que têm chegado 
aqui com diagnóstico de câncer estão 
sendo operados. Apenas as pequenas 
intervenções em pacientes que ainda não 
tem o diagnóstico de câncer é que estão 
suspensas porque o Hospital Regional, 
como já foi dito, não tem a missão de 
realizar as eletivas”.

músicos do Projeto Sinfonia da 
Unemat, é Doutor em Ciência da 
E d u c a ç ã o  p e l a  U n i v e r s i d a d  
Americana-PY; Pós Graduado em 
Música e  Musicoterapia  pelo 
Conservatório Brasileiro de Música do 
Rio de Janeiro-RJ; Graduado em Letras 

pela Universidade do Estado de Mato 
Grosso; Professor na rede pública 
estadual e Maestro da Banda Sinfônica 
da Universidade do Estado de Mato 
Grosso, Campus Cáceres, cedido para a 
Unemat, estando à frente do projeto 
Sinfonia.

 Hospital Regional de Cáceres, Oque desde o dia 1º de outubro 
retornou para a gestão da 

Secretaria de Estado de Saúde, passa por 
readequações administrativas e 
técnicas. Um dos primeiros resultados 
pode ser visto no corredor central que 
antes vivia lotado, com pacientes em 
macas e cadeiras, e agora está vazio.

De acordo com o diretor 
técnico do hospital, Hernandez Silva 
Coutinho, com a reestruturação, as 
cirurgias ficaram mais dinâmicas, 
principalmente as ortopédicas, e não é 
mais necessário manter pacientes 
internados no corredor à espera da 
intervenção. Aqueles que chegam 
aguardam o tempo mínimo até serem 
devidamente alojados.

Além disso, a direção está 
revendo as internações para cirurgias 
eletivas, visto que o Hospital Regional 
de Cáceres deve atender apenas os casos 
de urgência. As eletivas (que não 

representam risco de morte) devem ser 
reguladas pelos respectivos municípios 
da área de abrangência por meio do 
Escritório Regional de Saúde.

Durante reunião anteontem, 
(18), em Cáceres, o secretário-adjunto 
da SES, Cassiano Falleiros, falou a 
representantes dos municípios da área 
de abrangência do Hospital Regional, 
que totalizam 24, sobre o novo modelo 
de gestão da unidade.

“Com o recuo dos prefeitos em 
assumir  a gestão do hospital por meio 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região Oeste, a SES nomeou uma 
diretoria de transição e que tem 
autonomia para adotar as medidas 
necessárias com vistas a enfrentar um 
dos grandes desafios que é aumentar a 
produção, porém reduzir os custos”, 
explicou o secretário.

Cassiano Falleiros tranquilizou 
os gestores quanto aos serviços de 
responsabilidade do Hospital Regional 

 obra Musicalização pelas mãos Adocentes: som ou silêncio,? 
fruto da tese de doutorado de 

Erizane Nunes Mota, defendida na 
Universidad Americana (Paraguai), 
lançamento da nea-edicoes no dia 21 de 
julho último e na Alemanha, pela 
Käufer haben sich auch folgende 
Artikel angesehen, tem por objetivo 
analisar as contribuições e melhorias 
da qualidade do ensino de música nas 
escolas de ensino fundamental da rede 
estadual e municipal de Cáceres.

A tese editada apresenta uma 
pesqu i sa -ação  r ea l i zada  com 
abordagem qualiquantitativa, cujo 
objetivo foi analisar as contribuições e 
melhorias da qualidade do ensino de 
música nas escolas de ensino 
fundamental da rede estadual e 
municipal de Cáceres; a partir de um 
curso de formação musical para os 
professores que trabalham com música 
em sala de aula, tendo ou não formação 
na área. 

Para tanto, fundamentou-se o 
trabalho na teoria da aprendizagem de 
Vygotsky (1991), a qual corresponde, 
na atualidade, com os estudos dos 
pesquisadores Loureiro (2010) e 
Victório (2008),bem como na 
Legislação brasileira Lei 11.769/08 
que alterou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, no que diz 
respeito ao ensino de música em 

âmbito escolar e na Resolução nº 
2/2016.

A coleta de dados se deu pela 
aplicação e reaplicação de um 
questionário antes e após a ação 
interventiva, com uma amostra de nove 
docentes. 

Os resultados permitem 
concluir que o curso realizado 
contribuiu com a apropriação, pelos 

studantes de graduação e Epós-graduação, professores 
e demais interessados 

podem conferir até amanhã (21) o II 
Colóquio Internacional de Estudos 
Linguísticos organizado pelo 
Programa de Pós-graduação em 
Linguística da Unemat.

Esse colóquio internacional 
conta com a presença do ilustre 
linguista Paul Henry, que é 
pesquisador do Centre National de 
La Recherche Scientifique (CNRS, 
Paris/França) e autor do livro “A 
Ferramenta Imperfeita: língua, 
sujeito e discurso”. O professor 
Henry é um dos pesquisadores 
f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  
estabelecimento da Análise de 
Discurso na França, em trabalhos 
realizados colaborativamente com 
Michel Pêcheux.

A abertura oficial do 
Colóquio Internacional de Estudos 
Linguísticos aconteceu nesta quarta-
feira (18) no Centro Cultural de 
Cáceres e conta com a participação 
de cerca de 400 inscritos. Além de 
acadêmicos de Cáceres, estudantes 

do câmpus de Pontes e Lacerda 
também estão aproveitando a 
oportunidade de participar das 
conferências e mesas-redondas. Na 
conferência de abertura o professor 
Henry falou sobre “As condições de 
produção do discurso em questão”.

Além do linguista Paul 
Henry, o professor dr. Marcos Barbai 
da Unicamp (Universidade Estadual 
de Campinas) que além da tradução 
simultânea das conferências do 
professor francês também participa 
da mesa-redonda: “O peso e o 
sujeito: do corpo da comida no 
capitalismo” juntamente com a 
professora drª Eliana de Almeida que 
tratará sobre: “Quando a poesia dá 
corpo ao sujeito que formula” que 
acontecerá nesta noite (19) na 
Secretaria Municipal de Industria, 
Comércio, Meio Ambiente e 
Turismo (Sicmatur) de Cáceres.

Na sexta-feira, Paul Henry 
falará sobre “Sujeito, escritura e 
discurso” que contará com tradução 
de Marcos Barbai e mediação da 
professora Ana Luiza Artiaga 
Rodrigues.

DOUTOR MAESTRO

Erizane Mota lança obra
com tese de musicalização

Batuta de ouro do Projeto Sinfonia da Unemat/Cáceres, reuniu sua tese de doutorado na obra de musicalização com lançamento na Alemanha e Brasil

Da Redação

Maestro Professor Doutor em musica Erizane Nunes Mota   

Foto: Arquivo

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Ritmo de cirurgias aumenta e esvazia 
os corredores do Regional de Cáceres

Secom c/ Redação

Corredores antes congestionados estão vazios agora   

Foto: Ascom-SES/MT

COLÓQUIO INTERNACIONAL

Linguista Paul Henry realiza
palestra na Unemat/Cáceres  

Lygia Lima

Linguista Paul Henry, ladrado pela cúpula da Unemat   

Foto: Lygia Lima

MULTAS/DETRAN
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
publicou na quarta-feira (18) uma resolução quer 
permite o pagamento de multas de trânsito com 
cartões de débito ou crédito. O valor poderá até ser 
parcelado, mas com a devida cobrança de juros pela 
entidade financeira do cartão. A resolução já está em 
vigor, mas cada órgão de trânsito ainda precisa 
habilitar as operadoras de cartões para oferecer o 
serviço, que não é obrigatório. De acordo com o 
Departamento Nacional de Trânsito( ), Denatran
muitos proprietários faziam este tipo de 
parcelamento apenas para regularizar o veículo, 
obter o licenciamento ou a possibilidade de 
transferência, e depois não pagavam o restante das 
parcelas.

CORREIOS/REAJUSTES
As tarifas postais dos Correios serão reajustadas 
pela segunda vez este ano para serviços nacionais e 
internacionais, conforme uma portaria assinada 
pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
publicada no "Diário Oficial da União" da quarta-
feira (18). Segundo os Correios, a medida ainda 
depende da publicação da portaria do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
para entrar em vigor. As novas tarifas não se 
aplicam ao segmento de encomendas (PAC e 
Sedex) e marketing direto, informou a estatal. O 
novo reajuste acontece em duas parcelas. A primeira 
será de 6,121% por prazo indeterminado. Já a 
segunda será de 4,094% e passa a vigorar por 64 
meses.

PEIXE NA PRAÇA
O caminhão do peixe estará na Praça da Feira no 
próximo sábado (21). O programa é uma parceria 
entre Prefeitura Municipal de Cáceres, através da 
Secretaria de Agricultura, e dos piscicultores do 
município. É uma forma de melhorar a renda do 
pequeno produtor familiar, de girar a economia da 
cidade e da população consumir o peixe por um 
preço mais acessível. O peixe Tabatinga, será 
comercializado no caminhão a partir das 7h00 da 
manhã, ao preço de R$ 9,00 o quilo. Uma boa opção 
para comprar aquela saborosa mistura no final de 
semana, sem gastar muito e ganhar bastante, pois 
peixe é saúde.

SONHOS DE PLANO?
Os servidores públicos do estado de Mato Grosso 
reclamam da falta do fornecimento do serviço do 
MT Saúde, mesmo com o desconto na folha de 
pagamento. Na última terça-feira (17), o Hospital 
Santa Rosa anunciou a interrupção definitiva pelo 
plano, alegando que o governo deve cerca de R$ 16 
milhões em repasses atrasados. De acordo com o 
dirigente do Fórum Sindical, Oscalirno Alves, a 
queixa dos servidores públicos sobre o plano é 
recorrente, que a situação é preocupante e os 
servidores, que têm os valores descontados, são os 
únicos afetados. Se desconta e não repassa ao plano, 
isso SMJ é apropriação indébita!

SEM RODÍZIO
Na última segunda-feira, 16, foi aprovada, por 
unanimidade pelo legislativo de Cáceres, Emenda à 
Lei Orgânica do Município que estabelece o prazo 
superior a 120 dias para convocação de suplentes, 
revogando a convocação de suplentes em licenças 
por 30 dias, como ocorre em Cuiabá. A medida visa 
tornar simétrica a Lei Orgânica Municipal e a 
Constituição Federal. Na defesa do projeto, o autor, 
vereador Cézare Pastorello lembrou que o prazo de 
30 dias para convocação de suplentes foi votado na 
legislatura passada já depois de realizadas as 
eleições municipais. Agora, o projeto vai à segunda 
votação, mas Pastorello acredita que a condução da 
Câmara deve pautar-se pela legalidade e finalidade, 
que é atender às necessidades do município, não às 
necessidades pessoais.

PORTARIA TEMERÁRIA
Auditores-fiscais do trabalho de pelo menos 16 
estados anunciaram uma paralisação nas ações de 
fiscalização contra o trabalho escravo a partir da 
quarta feira, (18) em protesto contra as novas regras 
anunciadas nesta semana pelo governo, que na 
prática dificultam o combate ao trabalho escravo. 
Objeto de nossa análise no editorial da edição 
anterior,  a esdrúxula portaria nº 1.129/2017, 
publicada na edição de segunda-feira (16) do DOU 
determina que jornadas extenuantes e condições 
degradantes, a partir de agora, só serão 
consideradas trabalho análogo à escravidão se 
houver restrição de liberdade do trabalhador. Além 
disso, a lista suja de empregadores será divulgada 
pelo ministro do Trabalho, e não mais pelo corpo 
técnico do ministério, e a fiscalização só poderá ser 
feita com a presença de policiais.
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Pensa no seguinte, você foi no 
supermercado Xis, comprou um 
refrigerante,  pagou R$ 3,50 a 
embalagem de 2 litros, até que não é 
caro, deve ser promoção, claro, já que 
refrigerantes fazem mal ao bolso, tal o 
preço que cobram pelai; agora você pega 
a nota fiscal da venda ao consumidor e 
veja no rodapé o valor que o governo 
embutiu no preço a titulo de impostos 
estadual e federal. 

O comerciante pagou na fonte e 
repassou ao consumidor, aliás, isso faz 
parte do mercado capitalista, onde os 
fins justificam os meios. Viu? 
Exa t amen te ,  dos  R$  3 ,50  do  
refrigerante, R$ 2,00 são impostos, ou 
seja, quase 60% somados os tributos, 
não sendo por acaso, que o valor pago 
pelos brasileiros em impostos neste ano 
alcançou R$ 1. trilhão e R$ 700 bilhões, 
por volta de 8h00 de anteontem (18), 
segundo o “Impostômetro” da  
Associação Comercial de São Paulo. 

No ano passado, o mesmo 
montante foi registrado somente em 11 
de novembro, o que revela crescimento 
da arrecadação tributária e o governo 
com a cara de pau, vem a publico falar 
em crise, só se for do povo, que paga por 
tudo e não tem um décimo de retorno. 
Veja o leitor, que a marca de R$ 1 trilhão 
e 700 bilhões, com a expectativa de que 
encerre o ano com cerca de R$ 2 Trilhões 
e R$ 172 bilhões pagos, (valor superior 
às arrecadações dos últimos anos), 
equivale ao montante pago em impostos, 
taxas e contribuições no país desde o 
primeiro dia do ano, destinado à União, 
aos estados e aos municípios. 

E não adianta  camuflar,  
esbravejar, negar, alegar crise, que 
aposentado quebra a previdência, que 
não tem grana pra saúde, prá educação, 
pros cambaus, que a gente tá de olho 
aberto, ligado nas falácias. Para se saber 
o total de impostos pagos pelos 

brasileiros, qualquer um pode acessar a 
i n t e r n e t ,  n a  
página  que www.impostometro.com.br
lá está o mapa da mina do tal erário. 

Nessa ferramenta, criada em 
parceria com o Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário, é possível 
acompanhar quanto o país, os estados e 
os municípios estão arrecadando em 
impostos e também saber o que dá para 
os governos fazerem com todo o 
dinheiro arrecadado. E claro, na essência 
do termo, não faz, porque parte da 
bufunfa, do arame, do bereré, das pilas, 
da grana, enfim do nosso suor 
arrecadado via impostos, vai pros 
deputados e senadores, em troca de 
apoios políticos. Vai pras viagens dos 
poderosos dos três poderes, banquetes 
de luxo nos palácios, enfim, o que volta 
para o povo é o mínimo, contrastando 
com o que pregava a dama de ferro, a ex 
primeira ministra da Inglaterra, (um país 
sério) Margareth Tatcher, de que a 

arrecadação de tributos não gera 
recursos para o governo gastar; que o 
dinheiro dos impostos pago pelo povo 
deve ser revertido em benefício da 
própria população, devendo ser bem 
estudado onde vai ser aplicado. 

Utopias em se tratando de Brasil, 
um país a deriva, com arrecadação em 
2017, até esta semana, ratifique-se: R$ 1 
trilhão e 700 bilhões, grana pra ladrão 
não contar, mas conta e a partir dessa 
conta, dá para afirmar que o país tem 
uma das taxas mais altas do mundo. 

Concluindo, os impostos do 
reino tupiniquim, representam quase 
36% do Produto Interno Bruto, ou seja, 
de tudo que se produz, se compra e se 
paga no país, menos, no que volta em 
beneficio dos pagadores, como 
investimentos em saúde, educação, 
transportes, etc. Seria esta a tal Ordem e 
Progresso? De quem? Com a resposta os 
políticos, se tiverem argumentos para 
responder, o que duvidamos. 

Como é possível esquecer-te se 
estás presente em tôda parte? Até nos 
ruídos mais bizarros ouço o teu nome. O 
próprio vento traz-me o eco da tua 
gargalhada e repete-me baixinho até as 
palavras mais simples que me disseste. 
Esta rosa aberta me lembra o teu beijo e o 
seu botão me faz pensar naquele que 
ainda me darás. 

Essa luz, essa réstea de sol que 
entra mansamente pela minha janela, 
que imperceptivelmente caminha pela 
sala, és tu, teu espírito, tua sombra. Êsse 
verde que veste os ramos, és tu 
materializado em folhas.

O ar que respiro é o mesmo que o 
teu! Esta caneta com que escrevo, é o teu 
dedo traçando minha sorte sôbre o livro 
da vida, que se chama destino. Tu és tudo 
para mim. Amar-te é sentir no inferno as 
alegrias do céu, e no céu sofrer o martírio 

do inferno. Amar-te é tudo para mim, 
pois minha vida sem ti não vale nada. Tu 
és meu deus particular, teu amor é o meu 
hino, teu nome a minha prece, meu 
porvir, minhas esperanças. Tu és a luz da 
minha vida e a esperança que emoldura o 
meu porvir. 

Se pudesse imortalizaria êste teu 
amor como a liberdade se materializou 
em sua estátua de bronze. Partes. Mas... 
sei que um dia voltarás e ao ver-me, 
lembrar-te-ás de que ainda existo. 
Sorrirás talvez. Quiçá te perguntarás - 
'será que a amo?' – Eu te responderei a 
essa pergunta, não para ti, mas para mim 
mesma, ao sentir o corpo dolorido e o 
coração a pulsar mais forte dentro do 
peito: - 'sim, eu o amo ainda!' E, ao fazê-
lo, vozes de anjos descerão até mim, 
cantando, glorificando êste amor. 

O demônio murmurará por entre 

as chamas do inferno, que perdeu a 
partida, que me queimei, não em suas 
chamas, mas na labareda do teu imenso 
amor. Deuses descerão à terra para 
abençoar este amor e o mundo inteiro, 
derrotado, abaixará a cabeça, pois tudo 
fizeram para nos separar e nada 
conseguiram. 

O tempo, a distância, a saudade, 
já não existirão; serão como lendas que 
se cantam às crianças para fazê-las 
dormir. Finalizando, te deixo estas 
humildes  pa lavras ,  como uma 
lembrança de alguém que sempre te terá 
em seu coração por mais que o tempo e a 
distância nos separe, até que enfim 
chegue o dia em que tenhamos que nos 
encontrar para não nos separarmos 
jamais.  
***___Carta de Jane Vanini, (anos 60) 
sem data e com assinatura de Jane.
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Estudantes de graduação e pós-graduação, professores e demais 
interessados podem conferir até amanhã (21) o II Colóquio Internacional 
de Estudos Lingüísticos organizado pelo Programa de Pós-graduação em 
Lingüística da Unemat. A abertura oficial do Colóquio Internacional de 
Estudos Lingüísticos aconteceu nesta quarta-feira (18) no Centro Cultural 
de Cáceres e conta com a participação de cerca de 400 inscritos.  Página 03

A obra Musicalização pelas mãos docentes: som ou silêncio,? 
fruto da tese de doutorado de Erizane Nunes Mota, defendida na 
Universidad Americana (Paraguai), com lançamento da nea-edicoes no dia 
21 de julho último e na Alemanha, pela Käufer haben sich auch folgende 
Artikel angesehen, tem por objetivo analisar as contribuições e melhorias 
da qualidade do ensino de música nas escolas de ensino fundamental da 
rede estadual e municipal de Cáceres. Página 03

O Hospital Regional 
de Cáceres, que desde o dia 1º 
de outubro retornou para a 
gestão da Secretaria de Estado 
d e  S a ú d e ,  p a s s a  p o r  
readequações administrativas 
e técnicas. Um dos primeiros 
resultados pode ser visto no 
corredor central que antes 
vivia lotado, com pacientes 
em macas e cadeiras, e agora 
está vazio. Em relação às 
c i r u r g i a s  o n c o l ó g i c a s  
conforme o diretor técnico 
Hernandez Coutinho, entre os 
dias 1º e 17 de outubro o 
hospital já realizou 29 
procedimentos cirúrgicos. 

   Página 03

O Auditor Público Interno da Prefeitura 
Municipal de Figueirópolis D'Oeste, Adílson 
Santos questionou a atitude do deputado estadual 
Adriano Silva, que ao prestigiou a festa do peão 
realizada na cidade, parabenizou a conquista da 
prefeitura que recebeu um ônibus com recursos 
intermediado por ele. Conforme Santos o ônibus 
que o deputado diz em seu post, foi adquirido e já 
pago com recursos próprios do município. 

Um dos alvos foragido da operação Campo Minado, deflagrada 
pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, no começo de 
outubro, foi preso na zona rural de Cáceres, ontem, (19), durante a 
operação Bairro Seguro, que ocorre em todo o Estado de Mato Grosso. O 
traficante, Josefer Gonçalves da Silva, era considerado foragido desde o 
dia 4 de outubro. Página 05

BRAVOS, DOUTOR!

Maestro de Cáceres registra
tese de musicalização em livro

Dr. Erizane fundamentou o trabalho na teoria da aprendizagem de Vygotsky com 
estudos dos pesquisadores Loureiro e Victório e legislação sobre ensino de música

Batuta Prof. Erizane Nunes Mota, agora, Doutor Música  

Foto: Facebook

CORREDORES VAZIOS

Governo confirma agilização
das cirurgias e o fim das filas

Secretário-adjunto da SES/MT Cassiano Falleiros    

Foto: Ascon SES/MT

PRESENTE DE GREGO

Deputado é contestado em doação por auditor publico

Página 04
Auditor Santos questionou Adriano com empenho municipal 

 Foto: Facebook

INTERNACIONAL

Unemat promove palestra com 
renomado linguista Paul Henry

Paul Henry, do Centre National de La Recherche Scientifique   

Foto: Arquivo

DA ROÇA PRO POTE

Traficante estava foragido 
na zona rural em Cáceres

Bandido ganhou carona de camburão até o cadeião    

Foto: Ilustrativa


