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 As más condições de estrutura do campus da Universidade 
do Estado de Mato Grosso –Unemat de Cáceres (campus Jane 
Vanini) tem prejudicado o ensino-aprendizagem dos mais de 3 mil 
alunos da instituição. Goteiras, falta de água nos bebedouros, caixas 
d´água contaminadas entre outras coisas tem causado revolta nos 
estudantes, que fizeram nesta quinta-feira à noite (17/11), o segundo 
dia seguido de protesto no campus. Desta feita eles caminharam 
pelas ruas centrais da cidade. Página 03

PROTESTO

Acadêmicos da Unemat protestam pelas más
condições da estrutura do campus Jane Vanini

 
Foto: Loriége Pessoa Bitencourt

Acadêmicos saíram as ruas reivindicando melhorias

DIÁLOGO

II Encontro do Patrimônio Cultural
 de Cáceres acontece no fim do mês
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Lua  em Câncer e Sol em Escorpião, em 
ótimo aspecto entre si, movimentam de 
maneira positiva seus projetos em 
parceria, trazendo segurança e bem estar 

à você e para sua vida. Marte em Aquário acelera os 
trabalhos em equipe indicando um período de 
autonomia, além da possibilidade da chegada de 
um novo projeto.

Lua  em Câncer e Sol em Escorpião, em 
ótimo aspecto entre si, movimentam 
projetos de médio prazo e acordos, que 
podem resultar em boas negociações 

levando à assinatura de um novo contrato. Um 
primeiro passo pode ser dado. Sua energia está toda 
focada em sua carreira e estará determinado a 
alcançar suas metas profissionais.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
Sol  em Escorpião  movimentam 
positivamente sua vida material e 
financeira, além de trazer benefícios e 

melhorias para sua rotina, especialmente a de 
trabalho. Um projeto pode ser firmado ainda hoje. 
Marte em Aquário traz abertura espiritual e 
possibilidade de viagens internacionais.

Lua  em seu signo em ótimo aspecto com 
o Sol em Escorpião movimenta sua vida 
social e aproxima os amigos. Um 
romance pode dar um passo à frente e 

transformar-se em namoro. O momento é ótimo 
para estar junto dos filhos. Marte em Aquário deixa 
você mais fechado e voltado para sua intimidade.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com 
Escorpião movimenta positivamente 
suas emoções e o coloca diretamente 
ligado aos sentimentos, especialmente 

os que envolvem o passado. O dia é ótimo para o 
planejamento de novos projetos. Tome cuidado 
com a agressividade e excesso de energias.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
Sol em Escorpião movimenta sua rotina 
aproximando os amigos. O dia é ótimo 
para fazer acordos e negociações que 

envolvam novos contratos de trabalho. Marte em 
Aquário intensifica sua rotina, especialmente a de 
trabalho. Procure fazer exercícios para amenizar o 
excesso de energias.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
S o l  e m  E s c o r p i ã o  m o v i m e n t a  
positivamente sua vida social e os 

relacionamentos pessoais e profissionais. O dia é 
ótimo para sair e divertir-se com seu amor ou com 
amigos. Marte em Aquário movimenta questões 
que envolvem sua vida financeira. É tempo de 
economizar.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
Sol em Escorpião deixa você mais fechado 
e voltado para suas emoções. Hoje, a 

consciência de suas necessidades emocionais 
estarão mais afloradas. Procure pensar em ir com 
mais assertividade na direção delas. Marte em 
Aquário melhora a comunicação e possibilita 
novos contatos.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
S o l  e m  E s c o r p i ã o  m o v i m e n t a  
positivamente sua vida profissional e 

carreira, trazendo sensibilidade e intuição para 
novos projetos. Uma promoção que vem sendo 
negociada há algum tempo pode ser aprovada. 
Marte em Aquário movimenta seu coração e um 
novo romance pode começar.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
S o l  e m  E s c o r p i ã o  m o v i m e n t a  
positivamente seus projetos de médio 

prazo, especialmente os que envolvem viagens e 
contatos com pessoas estrangeiras. O momento é 
de renovação de sua fé e otimismo. Marte em 
Aquário pede cuidados redobrados com brigas e 
provocações.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
S o l  e m  E s c o r p i ã o  m o v i m e n t a  
positivamente sua vida social aproximando 

os amigos. Você estará mais aberto e receptivo, 
mais voltado para o seu coração. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo a partir de 
hoje. Marte em Aquário pode derrubar sua energia 
vital.

Lua  em Câncer em ótimo aspecto com o 
Sol em Escorpião movimenta de maneira 
positiva sua rotina, especialmente o 

trabalho. O momento é ótimo para dedicar-se a um 
novo projeto ou, se estiver pensando em mudar de 
emprego, enviar ou rever seu currículo. Marte em 
seu signo traz determinação para alcançar seus 
objetivos.

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

A vida é realmente o bem mais precioso, 
um milagre, uma dádiva. E quem 
festejou seu primeiro aninho em grande 
estilo, com muita animação cercada de 
amor e carinho foi a fofinha Alanis, filha 
do casal Adriano Pinheiro e Rose 
Catelan. Nas fotos com a amiguinha 
Cecília e a mamãe Rose.  Desejamos 
toda a felicidade que o mundo pode dar 
a pequenina Alanis. Que ela tenha 
sempre muita saúde, amor, paz e que 
cresça aprendendo tudo que estes pais 
maravilhosos têm para lhe ensinar. 
Parabéns por este primeiro ano de vida!

Nosso Destaque Especial a aniversariante Anna Cristina Ando que 
neste domingo comemora mais um ano de vida. Que o seu dia seja tão 
lindo quanto o seu sorriso e lhe ofereça tanta felicidade quanto a sua 
amizade envia para a nossa vida. Que esta nova etapa chegue 
recheada de muita saúde e novas oportunidades para concretizar os 
seus sonhos mais desejados. Parabéns amiga.

Brindando mais um ano de vida, o nosso querido amigo 
Ademir Basto, a quem enviamos os parabéns hoje com votos 
de felicidades, saúde e muitas conquistas. Feliz Niver!!!

Flores multicoloridas para a encantadora 
Denise Cristina Bodoni, recepcionista do 
Escritório de Advocacia Cibeli Simões. Ela 
que neste domingo está completando mais 
uma primavera e na oportunidade recebe 
os calorosos abraços dos familiares e 
colegas. Muita luz, paz e prosperidades é o 
que lhes desejamos.

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

BOLAS PRETAS

Para certos tipinhos sujismundos  que jogam e deixam 
lixos nas ruas e  nas margens do nosso Rio Paraguai. Em 
mais um mutirão a pouca vergonha ficou estampada 
com a retirada de 8 caminhões de lixo. E passado apenas 
dois dias após o mutirão, a praia do Julião estava 
completamente cheia de latinhas de cerveja, 
refrigerante, sacolas plásticas, papeis e outros. Será que 
esses frequentadores não aprenderam a lição que lugar 
de lixo é no lixo. A administração tem a obrigação de 
administrar e a população em ajudar a cuidar e preservar, 
então façamos nossa parte para que possamos cobrar.

BOLAS BRANCAS

Para a limpeza que vem sendo realizada nos bueiros da 
cidade. Limpeza essa que é primordial antes de começar 
a temporada de chuvas. Todos os dias é comum ver 
funcionários da prefeitura executando a limpeza.  Cabe 
também a população colaborar, não jogando lixo nas 
ruas, pois não adiante somente um fazer a sua tarefa.

BOLAS PRETAS

Para a administração municipal ou  responsável pela 
fabricação das plaquinhas com nomes das ruas. Piada ou 
não os nomes sumiram após as primeiras chuvas. 
Economia de tinta? Ou utilizaram  tinta guache.  O fato é 
que quem depender de plaquinhas para se orientar, estão 
ferrados, elas existem mas....totalmente branquinhas,  a 
chuva levou a pintura com os nomes. Aí cabe aquele  
velho ditado "Economia é a base da porcaria".  Bom 
rever essa a situação e responsabilizar quem de 
direito.Porque praticamente todas as plaquinhas 
colocadas nas ruas estão nesta situação. Recado Dado...

BOLAS BRANCAS

Para a Secretaria de Obras que constantemente vem 
realizando a operação tapa buracos assim que os 
mesmos surgem. Agora está sendo  a vez da rua Joaquim 
Murtinho. A população espera que a operação chegue 
também nos bairros Cohab Nova e Jardim Padre Paulo.
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 A aprovação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) através da Lei Federal 
Nº 8069/1990 trouxe para a realidade brasileira 
novas formas de compreender e tratar a questão 
da infância e juventude no Brasil, tanto no 
âmbito legal e jurídico quanto nas políticas 
públicas voltadas para esse público. Não há 
dúvidas, que o Brasil é um país pioneiro na 
consolidação de legislação sobre direitos da 
criança e do adolescente, que se tornou possível 
a partir de intensa mobilização social no 
processo de redemocratização e de debates 
históricos e controversos na política brasileira.
 Tal instrumento jurídico traz em seu 
bojo as diretrizes da participação popular e da 
descentralização político-administrativa, 
possibilitando a abertura de espaços para a 
participação da sociedade civil na realização do 
controle social “democrático” das políticas 
sociais. Nesse período, é demarcado também 
um importante momento para o Serviço Social, 
no qual assistentes sociais, após intenso período 
de renovação profissional, desprendem-se das 
bases históricas que lhe forneceram 
legitimidade, ressignifica sua trajetória ético-
política, culminando na construção do Projeto 
Ético-Político voltado para a defesa dos 
interesses da classe trabalhadora.          
            Nessa trajetória, a política da criança e 
do adolescente no Brasil experimentou 
diferentes arranjos, notando-se que as políticas 
públicas para essa área, ao longo dos anos, 
construíram caminhos desde a perspectiva 
corretiva e repressiva, que visava proteger a 
sociedade de crianças e adolescentes em 
situação irregular, até uma visão garantista, de 
proteção integral, compreendendo-os como 
sujeito de direitos.
 Nesse percurso, passamos pela 
garantia jurídica que apontam para a 
consolidação do paradigma da proteção 
integral, entretanto, contraditoriamente, 
vivemos em um caldo cultural, social, histórico 
e político que alinha a política pública em sua 
execução, muitas vezes ao paradigma da 
situação irregular.
Eis o paradoxo atual e as contradições diárias e 
cotidianas que vivenciamos na área da infância 
e juventude nos municípios, estado e país.
            Dentre os avanços que o ECA 
proporcionou, sem sombra de dúvidas, um dos 
principais, foi a criação dos Conselhos 
Tutelares, órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, que no Sistema de Garantias de 
Direitos (SGD) atua principalmente no eixo da 
proteção, desempenhando função estratégica 
para afirmação dos direitos de crianças e 
adolescentes e defesa daquelas em situação de 
vulnerabilidade biopsicossocial e vítimas de 
diversas formas de violação. São estruturas 
fundamentais para a tarefa de zelar pelo 
cumprimento dos direitos, atuando no 
enfrentamento à negligência, à violência física, 
à violência psicológica, ao abuso, à exploração 
sexual e a outras formas de violações que 
infelizmente vitimam crianças e adolescentes.
 Considerando que são os Conselhos 
Municipais e Estadual de Direitos da criança e 
adolescente os responsáveis por elaborar e 
controlar as políticas voltadas à criança e ao 
adolescente, são os Conselhos Tutelares que 
podem garantir no seio da comunidade, eleitos 
democraticamente em processo de eleição 
unificada no país, que esses direitos sejam 
efetivados, já que atuam na aplicação e 
fiscalização das políticas, exercendo papel 
crucial na proteção jurídico social dos direitos 
da criança e do adolescente.
            Assim, se faz necessário, em dia de 
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 É preciso que tenhamos um coração orante, 
em consonância com Deus
“Minha casa será casa de oração. No entanto, vós 
fizestes dela um antro de ladrões” (Lucas 19,46). 
Hoje, estamos em sintonia com as Basílicas de São 
Pedro e São Paulo, em Roma. Duas igrejas históricas 
com um significado muito singular para a história da 
Igreja e para toda a humanidade.
 Pedro e Paulo são dois apóstolos colunas da 
Igreja, fundamentais para a expansão do 
cristianismo, para a firmeza de fé que temos no 
seguimento de Jesus Cristo. Esses dois apóstolos 
foram grandes heróis na fé, escolhidos por Deus, e 
com o próprio sangue testemunharam a fé.
 Quando nos referimos às duas basílicas, 
sejam elas de Pedro ou de Paulo, além da referência 
que fazemos a esses dois apóstolos, queremos 
lembrar o lugar que as igrejas têm para a nossa fé. 
Cada igreja é um templo, e o templo é o lugar da 
presença de Deus.
 O que buscamos quando vamos ao templo? 
O que buscamos quando vamos às igrejas, capelas e 
santuários? Acima de tudo, santificar este santuário 
que somos nós. Somos santuários de Deus por 
excelência!
 É bom lembrar que assim que nascemos, 
nossos pais levam-nos à igreja para sermos 
batizados; não é um ritual simplesmente do acaso ou 
qualquer ritual, mas, acima de tudo, uma 
consagração, uma entrega.
 Veja que, no ritual do batismo, está prevista 
tanto a unção do Óleo do Crisma quanto a unção com 
o Óleo dos Catecúmenos. São óleos de consagração, 
que infundem em nós a marca de Deus. Todo 
batizado é um consagrado, um habitat natural da 
graça de Deus. Eu e você, como batizados, temos de 
nos lembrar: Deus habita em nós! Precisamos 
assumir que aquilo que se realiza na igreja, realiza-se 
primeiro no coração de cada um de nós.
 E que zelo precisamos ter para com a casa 
de Deus! Que zelo precisamos ter para com o nosso 
coração! Quando falamos em igreja, podemos olhar 
nos símbolos que existem por aí, são sempre aquelas 
mãos juntinhas que nos recordam a oração, porque a 
igreja é casa de oração. Jesus está dizendo a respeito 
do templo: “Minha casa será casa de oração. No 
entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões”. O 
templo ao qual Jesus se refere tornou-se um lugar de 
comércio, extraviou a função dele. Aquele templo foi 
destruído, mas hoje temos dele apenas ruínas e 
lembranças.
 Não permitamos que esse templo que 
somos nós, seja destruído. Esse templo é para se 
juntar ao templo eterno de Deus, quando vivermos 
para sempre na eternidade. Não deixe que esse 
templo seja corrompido, perdido, extraviado; não 
deixe que as impurezas tomem conta desse lugar. 
Santifiquemos o nosso coração!
 O caminho, por excelência, para santificar o 
santuário que somos cada um de nós é a via da 
oração. É preciso que tenhamos um coração orante, 
em consonância com Deus, em união com Ele, um 
coração que fale com o Senhor.
Uma igreja que não vive, não pratica a oração, onde 
as pessoas não rezam, não se encontram com Deus, 
perde a razão de ser; devo dizer que essa igreja não 
serve para nada.
É triste ver muitas igrejas que viraram outras coisas e 
não são mais casas de oração. Não deixe que esse 
lugar sagrado que somos nós, desvie de sua rota, mas 
que nós sejamos o lugar da morada de Deus, que 
sejamos seres orantes em profunda comunhão com 
Ele.
 Deus abençoe você

Padre Roger Araújo: Sacerdote da Comunidade 
Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal 
C a n ç ã o  N o v a .  
https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn

comemoração e reafirmação da importância 
desses profissionais, Conselheiros Tutelares, 
conhecer, promover e fortalecer a atuação 
dessas estruturas imprescindíveis para a 
construção de um Estado, família e sociedade 
que olhe com mais atenção à população infanto-
juvenil.
            Possuímos avanços jurídicos, 
normativos e em algumas áreas de atendimento 
à criança e adolescente a busca pela prioridade 
absoluta já tem sido alçada. Visualizamos como 
um desses avanços a existência proporcional de 
unidades de Conselho Tutelar em cada 
município do Estado de Mato Grosso em 
atendimento à Resolução Nº 139/2010 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
Adolescente (CONANDA).
 Contudo, a clareza dos avanços, mas 
sobretudo a análise dos desafios e caminhos é 
que nos move a construir a manhã desejada: o 
desafio da intersetorialidade entre as políticas 
públicas para o efetivo atendimento da criança e 
do adolescente nos territórios em que vivem; a 
necessidade de integração operacional entre as 
políticas públicas; a busca incessante para a 
superação social e cultural da visão de que 
Conselheiros Tutelares são “comissários de 
menores que se encontram em situação 
irregular”; a clareza por operadores de direitos 
de crianças e adolescentes, pesquisadores, 
movimentos sociais e entidades que atuam na 
área de que os Conselhos Municipais tem 
apresentado significativas fragilidades e tem 
sido cada vez mais comum encontrá-los 
inativos ou com reuniões esporádicas; o desafio 
para a superação da visão “menorista” que 
rotula sobremaneira crianças e adolescentes, 
negros, pobres e de classes populares; o 
permanente  desafio da efetivação do Controle 
Social na Construção de Políticas para a 
Infância.
            No Brasil possuímos pouco mais de 
5.906 unidades de Conselhos Tutelares,  com 
quase 30 mil Conselheiros Tutelares em todo 
território brasileiro, zelando para que o 
paradigma da proteção integral seja defendido, 
executado.
            Em Mato Grosso, 149 unidades de 
Conselhos Tutelares, e 745 Conselheiros 
Tutelares prestam atendimento à nossas 
crianças e adolescentes, muitos sem condições 
mínimas estruturais, como computadores, 
veículos, telefones, sistematização das 
i n f o r m a ç õ e s ,  q u e  n o s  f a z  b u s c a r  
incessantemente no diálogo e incidência junto 
aos gestores, instituições de controle social, 
movimentos sociais, controle externo como 
Ministério Público e Tribunal de Contas do 
Estado a efetivação dessas garantias.
            Assim, visualizando os avanços e com 
garra para enfrentar os desafios, buscando 
assegurar as condições de exigibilidade dos 
direitos da criança e do adolescente é que 
parabenizamos os estimados Conselheiros 
Tutelares dos municípios de Mato Grosso e 
alertamos aos gestores municipais e estaduais  
que “Investir em crianças e respeitar seus 
direitos formam a base de uma sociedade justa, 
uma economia forte e um mundo sem pobreza.”
 Sigamos, construindo diuturnamente a 
manhã desejada em prol das crianças e 
adolescentes.
     
Annelyse Cristine Cândido Santos é 
assistente social do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, conselheira do CRESS 
– MT e presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA – 
MT). 

Tenhamos um coração orante

PADRE ROGER ARAÚJO

 “Construindo a manhã desejada” 
18 de Novembro, dia Nacional dos Conselheiros Tutelares
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isso os estudantes afirmam que os 
ares-condicionados não estão 
funcionando.
 O caso estaria inclusive 
sendo investigado pelo Ministério 
Público. Além disso, neste ano, o 
campus teria feito a reforma do 
telhado do bloco de salas de aula da 
Cidade Universitária, que teria 
custado cerca de R$ 19 mil, no 
entanto com o inicio do período 
chuvoso os alunos e professores 
es tão  com di f icu ldades  de  
frequentar o local em dias de chuva, 
pois há inúmeras goteiras tanto nas 
salas de aula como no auditório. De 
acordo com a denúncia, na realidade 
não houve a troca de telhas, que são 
de zinco, e calhas. As mesmas 
teriam sido apenas desamassadas.
 Apesar da falta de material 
básico para o funcionamento dos 
cursos da Unemat em Cáceres, a 
direção do campus teria adquirido 
em 20 de dezembro de 2015, por 
meio de compra direta a um custo de 

s más condições de estrutura Ado campus da Universidade 
do Estado de Mato Grosso 

–Unemat de Cáceres (campus Jane 
Vanini) tem prejudicado o ensino-
aprendizagem dos mais de 3 mil 
alunos da instituição. Goteiras, falta 
de água nos bebedouros, caixas 
d´água contaminadas entre outras 
coisas tem causado revolta nos 
estudantes, que fizeram nesta 
quinta-feira à noite (17/11), o 
segundo dia seguido de protesto no 
campus.  Desta feita eles 
caminharam pelas ruas centrais da 
cidade. A manifestação convocada 
pelo Diretór io Central  dos 
Estudantes foi contra a falta de água 
potável, limpeza dos banheiros e 
falta de papel higiênico, falta de 
quadros e giz nas salas de aula, ar-
condicionado em funcionamento, 
biblioteca arejada, limpeza da Vila 

O l í m p i c a  e  e q u i p a m e n t o s  
laboratoriais. Este é o terceiro 
protesto dos acadêmicos neste ano 
devido às más condições de 
estrutura e funcionamento dos 
espaços da universidade. Na Vila 
Olímpica,  por exemplo,  os 
estudantes de Educação Física 
interditaram o local. No campus 
Jane  Vanin i ,  no  ba i r ro  da  
Cavalhada, a interdição foi da 
Vigilância Sanitária devido à falta 
de limpeza das caixas de água, que 
estariam contaminadas com fezes 
de pombos e outros animais.
 Aliada a essas condições a 
nossa equipe recebeu denúncia, de 
que a direção do campus teria 
gastado cerca R$ 90 mil em 
manutenção de ar-condicionado 
sem licitação com a empresa Zanata 
, e até o momento ainda não pagou 
pela totalidade do serviço, enquanto 

arcado para dia 30 de Mn o v e m b r o ,  n o  
auditório da Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura e 
Lazer,  o  I I  Encontro  do 
Patrimônio Cultural de Cáceres. 
O evento tem o objetivo de 
promover o diálogo entre a 
população de Cáceres e um grupo 
formado por universidades e 
Iphan com o intuito de construir 
em conjunto diretrizes que virão a 
compor a Instrução Normativa 
e s p e c í f i c a  r e f e r e n t e  à  
preservação do patrimônio 
tombado na cidade.  Essa 
normativa estabelecerá os 
critérios para intervenções nos 
edifícios e espaços públicos da 
cidade.
 Na primeira edição foi 
apresentado as discussões 
realizadas pelas pesquisadoras e 
conversado com profissionais da 
educação, funcionários da 
prefeitura, agentes culturais, 

comerciantes e empresários, 
m o r a d o r e s ,  a r q u i t e t o s  e  
engenheiros.
 A p ó s  a  p r i m e i r a  
aproximação foi aprofundado os 
estudos e mapeamentos a fim de 

produzidos por acadêmicos do 
curso de História da UNEMAT.
Programação
Dia 30 de Novembro
18h às 19h: Exposição de 
documentários e Lançamento das 
exposições;
19h às 22h: Apresentação 
introdutória das atividades; 
Reflexão acerca do patrimônio e a 
cidade – Luciana; Elaboração de 
mapas mentais; Discussão dos 
temas específicos: dependendo 
da quantidade de participantes 
vamos dividir em grupos para que 
e l e s  p r o p o n h a m  a s  
diretrizes/normas.
Dia 01 de Dezembro
18h às 19h: Exposição de 
documentários;
19h às 22h: Apresentação 
introdutória das atividades; 
Reflexão acerca do patrimônio e a 
cidade – Luciana; Dinâmica para 
pensar quais são os problemas de 
Cáceres – Verônica.

 Serão dois  dias  de  
diálogo, dinâmicas e oficinas, em 
uma tenda localizada nas 
imediações da Praça Barão do 
Rio Branco e a partir das 18h no 
Centro Cultural, acontece a 
e x p o s i ç ã o  d o s  m a t e r i a i s  
produzidos para subsidiar a 
normativa. Os temas que serão 
trabalhados durante o evento: 
 Conjunto Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico de 
Cáceres/MT; Classificação de 
edificações; Poluição Visual;  
Equipamentos artístico na 
cidade; Paleta de cores; Novas 
construções; Gabarito; Telhados; 
R e m e m b r a m e n t o  e  
desmembramento; Arqueologia; 
Praças; Esquadrias; Alinhamento 
e Segmentação da fachada serão 
os temas trabalhados durante o 
encontro.
 No período da noite, 
acontece também exposições de 
artistas locais e documentários 

Comunicação, cada campus da 
Unemat recebe R$ 100 mil por ano, 
por curso oferecido com entrada 
regular. No caso específico do 
campus de Cáceres o repasse é de 
R$ 1,3 milhão por ano. A planilha de 
repasses inclusive é publicada e 
atualizada no portal da Unemat no 
link:
http://portal.unemat.br/?pg=site&i
=prpti&m=repasse-orcamentario e 
pode se acompanhada por toda a 
comunidade acadêmica.
 S o b r e  a s  d e n ú n c i a s  
apresentadas as mesmas deverão ser 
objeto de apuração interna da 
instituição em conjunto com a 
Corregedoria Geral do Estado, a fim 
d e  a v e r i g u a r  p o s s í v e i s  
irregularidades nos seus processos 
de aquisição, bem como informou 
que a equipe Setorial Controle 
Interno da ins t i tu ição es tá  
realizando a verificação de 
inconsistências nos procedimentos 
do campus de Cáceres.

mais de 15.000,00, cerca de 7 mil 
tijolos da empresa Proeste, que na 
verdade não comercializaria tijolos. 
Na mesma data também foi 
adquirido 30 caminhões de 
cascalho, da mesma empresa, que 
não se sabe onde foram utilizados, 
bem como os tijolos comprados 
continuam amontoados pelo 
campus.
Unemat -A Reitoria da Unemat, por 
m e i o  d a  A s s e s s o r i a  d e  
Comunicação informou que tem 
conhecimento dos manifestos dos 
estudantes cobrando melhores 
c o n d i ç õ e s  d e  e s t r u t u r a  e  
funcionamento do campus da 
Unemat.  No entanto informou que 
é política de gestão o repasse 
orçamentário e  para os financeiro
campus a fim de realizar as 
m a n u t e n ç õ e s  b á s i c a s  d e  
inf raes t ru tura  e  que  causa  
estranheza todos os problemas 
apresentados neste campus. De 
acordo com a Assessoria de 

realizar essa nova edição do 
even to  pa ra  p romove r  a  
participação social por meio de 
uma discussão propositiva 
cruzando os dados coletados com 
o saber local.

DIÁLOGO

II Encontro do Patrimônio Cultural
de Cáceres acontece no fim do mês

Após a primeira aproximação foi aprofundado os estudos e mapeamentos a fim de realizar essa nova edição do evento 
para promover a participação social por meio de uma discussão propositiva cruzando os dados coletados com o saber local

Redação c/ Assessoria  
Foto: Arquivo

Encontro acontece no Centro Cultural

Acadêmicos da Unemat protestam pelas más
condições da estrutura do capus Jane Vanini

PROTESTO

Jonas da Silva

 
Foto: Arquivo

Campus Jane Vanini - Unemat
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Onco log i s t a  do  Hosp i t a l  
Regional e desenvolve o projeto 
'Entre Laços e Abraços' que tem 
como objetivo promover a 
c o n s c i e n t i z a ç ã o  s o b r e  o  
diagnóstico precoce do câncer.  
E l e s  t a m b é m  t i v e r a m  a  
oportunidade de questionar e tirar 
dúvidas.
 O palestrante também 
chamou a atenção dos presentes 
sobre a importância da prevenção 
e a chance de cura quando o 
diagnóstico é precoce. A palestra 
foi dinamizada com vídeos em 
que pacientes relatam as suas 
experiências ao descobrir a 
doença e a alegria de conseguir a 
cura.
 A iniciativa faz parte das 
t e m á t i c a s  d e  e n s i n o  
aprendizagens inseridas na 
proposta curricular. Ela consiste 
em buscar parcerias com 
instituições e com profissionais 
especializados para proferir 
p a l e s t r a s  r e l a c i o n a d a s  à  
importância de ter uma vida 
s a u d á v e l  e  o s  c u i d a d o s  
preventivos para combater as 
doenças.

 or iniciativa da direção, Palunos e servidores do 
Centro de Educação de 

Jovens e Adultos professor 
Milton Marques Curvo, em 
Cáceres, tiveram acesso na noite 

de ontem, 17, a informações 
sobre prevenção e combate ao 
câncer. Durante uma hora, eles 
ouviram atentamente os relatos 
do médico oncologista Eduardo 
Marques, que coordena o setor de 

Novo do Parecis), com 304 
candidatos para 105 vagas. 
 Com 283 candidatos para 
35 vagas, o curso Técnico em 
Química (Campus Bela Vista) foi 
o que apresentou maior relação 
candidato/vaga (8,1 c/v).
 A prova será aplicada à 
partir das 14 horas; os portões 
serão abertos às 13 horas, sendo 
que o Departamento de Política 
de Ingresso (DPI) orienta que os 
candida tos  cheguem com 
antecedência ao seu local de 
prova, portando documento 
oficial com foto (RG, Passaporte 
ou Carteira de Trabalho) e caneta 
de tinta azul ou preta com corpo 
transparente.
 A listagem de candidatos 
e respectivos locais de prova 
podem ser consultados no site da 
S e l e ç ã o ,  p e l o  
link:http://selecao.ifmt.edu.br/co
ncurso.aspx?cod_concurso=349
5/. 
 As provas serão aplicadas 
em mais de 20 municípios do 
Estado. Segundo informações do 
DPI, "a modalidade do Ensino 
Médio sempre foi o processo 
seletivo que teve mais candidatos 
disputando vaga para ingresso no 
IFMT",  o  que  des taca  a  
instituição como referência na 
oferta de educação profissional.

Informática (Campus Cuiabá), 
com 545 candidatos para 70 
v a g a s ;  e  T é c n i c o  e m  
Agropecuária (Campus São 
Vicente), com 456 candidatos 
para 180 vagas, foram os que 
tiveram maior número de 
inscritos, dentre os 31 cursos 
ofertados. 
 No interior do Estado, os 
cursos que tiveram maior número 
de inscritos foram: Técnico em 
Agropecuária (Campus Cáceres), 
com 325 candidatos para 105 
v a g a s ;  e  T é c n i c o  e m  
Agropecuária (Campus Campo 

erão aplicadas neste Sdomingo (20/11) as provas 
do Exame de Seleção 

2017/1 para cursos técnicos 
integrados ao ensino médio 
ofertados pelo IFMT em seus 
campi, campi avançados em 
centros de referência, localizados 
em 20 municípios do Estado.
 Estão sendo ofertadas 
2810 vagas por este Edital 
6 9 / 2 0 1 6 .  o s  c a n d i d a t o s  
aprovados ingressarão na 
instituição no primeiro semestre 
de 2017.
 Os cursos de Técnico em 

que ter planejamento”, afirmou a 
reitora Ana Di Renzo durante os dois 
encontros que aconteceram nesta 
quinta-feira. 
 A reitora lembrou ainda que a 
instituição da comissão não objetiva 
praticar uma intervenção no câmpus 
de Cáceres , mas contribuir, ser 
parceiro para resolver os problemas. 
“ A r e i t o r i a  t e m  c u m p r i d o  
corretamente todos os repasses para 
os 13 câmpus da Instituição fazerem a 
manutenção e esses pequenos 
investimentos e queremos ajudar a 
resolver os problemas e também 
vamos apurar todas as denúncias 
juntamente com o controle interno e 
corregedoria do Estado”. O critério 
adotado pela gestão de repasse 
orçamentário e financeiro para o 
câmpus é de R$ 100 mil por 
curso/ano, o que representa para o 
câmpus de Cáceres em 2016, R$ 1,3 
milhão, desse montante já foram 
repassados R$ 1.065.000,00 até o 
momento. 
 A comissão é composta pelos 
representantes da Reitoria: professor 
Alexandre Gonçalves Porto (área 
Engenharia de Produção); Francisco 
Lledo dos Santos (Engenharia Civil) e 
W e i l y  T o r o  M a c h a d o  
(Contabilidade); Antônio Malheiros 
(diretor de Unidade Regionalizada 
Político-pedagógico e Financeiro); 
Reinaldo Norberto (diretor de 
U n i d a d e  R e g i o n a l i z a d a  
Administrativo), Vitérico Maluf, 
Solange Ikeda e Paulo da Cunha 
representando os coordenadores de 
curso e diretores de faculdades do 
câmpus e pelos acadêmicos: Paulo 
Cesar Barbosa, Kássia Filiagi 
Gregori, Viviane da Silva e Hemily 
Correia. 

 Reitoria da Unemat reuniu Anesta  quinta-feira  (17)  
acadêmicos e gestores do 

câmpus de Cáceres para discutir os 
problemas de estrutura e manutenção 
das unidades da Cavalhada bem como 
na Cidade Universitária que tem sido 
objeto de reclamações e protestos dos 
estudantes. 
 Entre as medidas adotadas 
está a composição de uma comissão 
composta por representantes da 
Reitoria, de diretores de faculdades e 
coordenadores de curso, acadêmicos e 
diretor administrativo e também 
diretor polít ico-pedagógico e 
financeiro do câmpus. Essa comissão 
irá levantar todos os problemas 
apontados pelos acadêmicos e 
verificar como e em que prazo será 
possível atender as demandas. 
 O resultado dos trabalhos 
dessa comissão serão socializados na 
próxima quinta-feira 24 para os 
representantes estudantis dos 13 
cursos do câmpus de Cáceres e 
também para todos os diretores de 
faculdade, e coordenadores de cursos 
junto com os pró-reitores da Unemat. 
 “Nosso objetivo é ajudar o 
câmpus de Cáceres a resolver os 
problemas. Nossos alunos não podem 
ser penalizados e sofrer com questões 
como falta de papel higiênico, água, 
giz e outras coisas. Sabemos que o 
caos que ai está não condiz com a atual 
situação financeira da Unemat.  
 Queremos saber o que houve 
e como podemos ajudar a solucionar 
isso. Reconhecemos o direito dos 
acadêmicos e professores em cobrar 
melhorias e temos demandas muito 
maiores na Unemat, como estrutura e 
construções que podem demorar mais 
tempo para resolver por isso temos 

SAÚDE

Oncologista Eduardo Marques fez palestra sobre
 prevenção e combate ao câncer a alunos do CEJA

Por Jornal Oeste

O palestrante também chamou a atenção dos presentes sobre a importância da prevenção e a chance de cura quando o diagnóstico é precoce

Dr. Eduardo Marques enfatizou a importância da prevenção e as chances de cura quando o diagnóstico é precoce
 

Foto: Divulgação

Mais de 8 mil candidatos disputam
neste domingo 2810 vagas do IFMT

SELEÇÃO

Assessoria

 
Foto: Divulgação

Em Cáceres o curso mais concorrido é de Técnico em Agropecuária

ESTRUTURA

Reitoria da Unemat institui comissão para
levantar demandas do câmpus de Cáceres

Lygia Lima/Assessoria Unemat

Foto: Moises Bandeira 

Comissão irá levantar todos os problemas apontados pelos acadêmicos

PRF RECUPERA EM POCONÉ 
VEÍCULO FURTADO EM CUIABÁ

Por volta das 16h 30 de quinta-
feira, no KM 635, da BR 070, 
durante fiscalização de rotina 
foi abordado o veículo 
VW/Voyage 1.0 placa NJP 
3 0 3 4  C u i a b á / M T.  E m  
consulta do veículo nos 
sistemas disponíveis constou 
queixa de furto ocorrido no dia 
15/11 na Capital do Estado.  O 
veículo era Conduzido pelo 
jovem de iniciais D.A.N.C., 

de 23 anos ao qual foi dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil de Poconé juntamente com o veículo para as providências que 
o caso requer. (Fonte e Foto: Assessoria)

PF APREENDE ARMAS E MUNIÇÕES EM LOJA DE SINOP
A Polícia  Federal ,  em 
operação conjunta com o 
E x é r c i t o  B r a s i l e i r o ,  
apreendeu nesta quinta-feira 
(17) cerca de 127.270 
m u n i ç õ e s  d e  d i v e r s o s  
calibres, além de estojos, 
espoletas e 61,4 kg de pólvora 
q u e  e r a m  v e n d i d o s  
ilegalmente por um lojista do 
ramo. A ação ocorreu durante 
f i s c a l i z a ç ã o  a  
estabelecimentos que comercializam armas, munições e produtos 
controlados em Sinop (MT). Também foram apreendidas 1 espingarda 
calibre 22LR, 7 armas de air soft e mais 111 mil munições sem procedência. 
Os materiais foram apreendidos e o empresário foi preso em flagrante 
delito pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, que 
comina pena de reclusão de 4 a 8 anos. O empresário também responderá 
processo administrativo perante o Exército Brasileiro e poderá perder o 
credenciamento necessário para a comercialização desses materiais. 
(Fonte e Foto: Assessoria)
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Editoria

s municípios de Mato OGrosso que desenvolvem o 
Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (Peti) devem 
enviar imediatamente para a 
Secretaria de Trabalho e Assistência 
Social (Setas) os Planos de Trabalho 
Ação Estratégica Peti. O Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Agrário (MDSA) já adiou o prazo 
para recebimento do documento, 
mas ainda registra um baixo número 
de planos encaminhados em todo 
país.
 No Estado, 18 municípios 
aderiram ao programa e precisam 
enviar a documentação para Setas, 
para que esta encaminhe ao 
Ministério até 31 de dezembro. O 
envio do Planejamento do Peti para o 
biênio 2016/2018 é uma condição 
p a r a  o  r e c e b i m e n t o  d o  
cofinanciamento enviado pelo 
MDSA, de acordo com o porte de 
cada localidade.
 O planejamento do PETI 
orientará as ações de proteção social 
para crianças e adolescentes tendo 
como objetivo a erradicação do 
trabalho infantil, como destaca o 
titular da Setas, Valdiney Arruda. “O 
comprometimento dos municípios é 

primordial na garantia das ações para 
retirar nossos jovens da situação de 
vulnerabilidade social. De forma que 
eles ingressem no mercado de 
trabalho no tempo certo e com os 
direitos resguardados”. 
 E m  M a t o  G r o s s o ,  o  
Programa é coordenado pela 
Secretaria Adjunta de Assistência 
Social da Setas. A equipe técnica 
realiza a capacitação, apoio técnico e 
monitoramento do Pet i  nos  

municípios. No caso dos Planos, a 
secretar ia  adjunta  recebe e  
encaminha os documentos ao 
Ministério. “O Peti é uma ação 
continuada, mas para desenvolvê-lo 
é preciso estabelecer as metas, atores 
e cronogramas e tudo isso é porto no 
Plano de Trabalho. As ações são 
desenvolvidas no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social, na rede 
socioassistencial, e em caráter 
intersetorial com as demais 

e s t e  d o m i n g o  ( 2 0 ) ,  Nestudantes que concluíram 
os cursos de educação 

superior, em todo o Brasil, vão 
participar do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes 
(Enade). A avaliação, que deve 
reunir mais de 215 mil inscritos, terá 

início às 13h (horário de Brasília), 
com duração de quatro horas. Os 
estudantes devem preencher o 
Questionário do Estudante, por meio 
do sistema eletrônico Enade, até o 
domingo (20). Somente após o 
preenchimento, será possível 
visualizar o local de prova. O 

questionário é de preenchimento 
obr iga tór io  apenas  para  os  
concluintes regulares, ou seja, os 
habilitados a fazer o exame. 
Ingressantes e inscritos como 
irregulares de anos anteriores não 
têm acesso.
Cursos - Este ano, serão avaliados 
os bacharéis em agronomia, 
biomedicina, educação física, 
enfermagem, farmácia, fisioterapia, 
fonoaudiologia, medicina, medicina 
veterinária, nutrição, odontologia, 
serviço social e zootecnia, além dos 
tecnólogos em agronegócio, estética 
e cosmética, gestão ambiental, 
gestão hospitalar e radiologia.
Novidade - Nesta edição, o exame 
terá novidades para garantir mais 
segurança ao procedimento de 
aplicação. A folha de resposta será 
encartada no caderno de provas.
 A m b o s ,  n o m i n a i s ,  
identificarão a área do conhecimento 
em que se enquadra o curso realizado 
pela instituição. Esses dados 
permitirão a conferência pelo 
participante. Ao fim do processo, a 
folha de resposta será destacada e 
entregue ao fiscal de sala.

políticas”, destaca o coordenador 
estadual da Erradicação do Trabalho 
Infantil, Arlindo Silva.
 Arlindo Silva conta que os 
municípios também devem realizar a 
identificação das crianças, por meio 
de busca ativa pelas equipes Suas 
articuladas com as demais políticas 
públicas. E o registro obrigatório no 
Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal para 
crianças e suas famílias identificadas 
em situação de trabalho infantil, 
como em ações de transferência de 
renda, por exemplo. Também estão 
entres às ações estratégicas do PETI 
a sensibilização dos diversos atores e 
segmentos sociais a desenvolver 
ações de erradicação do trabalho 
infantil; mobilização social dos 

agentes públicos para ações de 
erradicação do trabalho infantil; 
realização de campanhas voltadas 
principalmente para difundir 
agravos relacionais e de saúde no 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes sujeitas ao trabalho 
infantil. Considerando as principais 
ocupações identificadas; apoio e 
acompanhamento da realização de 
audiências públicas promovidas 
pelo Ministério Público para firmar 
compromissos para com a finalidade 
de erradicar o trabalho infantil em 
territórios.
 Os Planos de Trabalho 
podem ser enviados no e-mail: 
protecaoespecial@setas.mt.gov.br. 
Mais informações pelos telefones 
(65) 3613-5731/ 3613-5792.

Municípios devem enviar planos
de erradicação do trabalho infantil

PETI

No Estado, 18 municípios aderiram ao programa e precisam enviar a documentação para Setas, para que esta encaminhe ao Ministério até 31 de dezembro

Aline Coelho

Em MT, o Programa é coordenado pela Secretaria Adjunta de Assistência Social da Setas
 

Foto: Jana Pessôa/Setas-MT

EDUCAÇÃO

Mais de 215 mil estudantes
participam do Enade neste domingo
Portal Brasil

 
Foto: Ilustrativa

O exame deste ano terá novidades para garantir mais segurança ao procedimento de aplicação
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realizarem mais eventos e cursos voltados 
para a formação política das mulheres, 
com prestação de contas dessas atividades 
perante a Justiça Eleitoral. 
 "Sem uma ampla campanha de 
conscient ização,  essa  rea l idade  
dificilmente será alterada".

benefícios sociais do poder público e, 
ainda, não poderá se candidatar 
novamente".
    Para a desembargadora, em 
lugar de impor a cota de candidaturas 
femininas, o legislador deveria impor a 
necessidade de os partidos políticos 

 Tribunal Regional Eleitoral de OM a t o  G r o s s o  e n v i o u  à  
Procuradoria Regional Eleitoral 

a relação das candidaturas femininas com 
registro deferido, mas que tiveram 
votação zero nas urnas, ou seja, não 
receberam nem o próprio voto. O 
objetivo é investigar se os partidos e 
coligações utilizaram os nomes destas 
mulheres como "candidatas laranja", 
apenas para preencher as cotas de gênero, 
exigência prevista no artigo 10, da Lei 
das Eleições (9.504/97). 
 Em Mato Grosso houve 266 
candidatos com registro deferido e 
votação zero. Desse total, apenas 17 são 
do sexo masculino. A esmagadora 
maioria, ou seja, 249 candidaturas, são do 
sexo feminino.
    Números divulgados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
demonstram que, em todo o país, 14.417 
mulheres registradas como candidatas 
terminaram a eleição com votação 
zerada, mesmo tendo sua candidatura 

deferida pela Justiça Eleitoral, indício 
forte de que houve candidatura fictícia.
    Conforme o TSE, o vice-
procurador-geral da República, Nicolao 
D i n o ,  e n v i o u  o r i e n t a ç õ e s  a o s  
procuradores eleitorais para que apurem 
a veracidade dessas candidaturas 
conferindo assinaturas e documentos que 
constam no processo de registro de 
candidatura. Eles também devem 
verificar se houve gastos de campanha, 
uma vez que nas candidaturas fictícias é 
comum a inexistência de investimento na 
campanha eleitoral.
    A presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso, 
desembargadora Maria Helena Póvoas, 
enalteceu o trabalho desenvolvido pela 
Procuradoria Eleitoral e se colocou à 
disposição para contribuir com este 
trabalho. "Estamos à disposição da 
Procuradoria Regional Eleitoral para 
auxiliar nestas investigações e vamos 
agir com rigor na responsabilização dos 
partidos políticos e coligações que 

fizeram uso deste expediente. Caso fique 
comprovado o uso indevido do nome das 
mulheres como candidatas laranja, os 
candidatos homens destes partidos e 
coligações, que tenham sido eleitos, 
podem até ter seu mandato impugnado 
por terem se beneficiado com a 
ilegalidade", destacou a desembargadora 
Maria Helena Póvoas. 
Presidente do TRE-MT defende fim das 
cotas - Os números de candidatas 
mu lhe re s  com vo tação  ze rada  
comprovam a tese defendida pela 
desembargadora Maria Helena Póvoas, 
de que a obrigatoriedade imposta aos 
partidos políticos, de reserva de cotas 
para candidaturas femininas, apenas 
reforça o preconceito e não produz os 
resultados esperados.
    "Na verdade, esse sistema de 
cotas tem sido perverso com as mulheres. 
Minha experiência no TRE vem 
mostrando isso há muito tempo. Nos 
julgamentos do Pleno nos deparamos 
com frequência com processos de 
prestação de contas de candidatas 
mulheres que sequer sabiam que tinham 
que prestar contas de campanha, pelo 
simples fato de que elas não fizeram 
campanha, não pediram voto, não 
movimentaram recursos de campanha. 
 Tiveram seus nomes utilizados 
como candidaturas laranja apenas para 
preencher a exigência legal da cota 
mínima de candidatura para cada gênero. 
E depois de usá-las, os partidos as 
abandonam sem prestar nenhuma 
orientação. Não orientam estas mulheres 
de que é necessário prestar contas mesmo 
com gasto zero na campanha eleitoral. E 
quando a candidata não presta contas à 
Justiça Eleitoral ela sofre uma série de 
complicações. Fica impedida de assumir 
cargo em órgão público, mesmo em cargo 
comissionado. Se passar em concurso 
público, também não pode assumir. Fica 
impedida de tirar passaporte, receber 

SOB INVESTIGAÇÃO

TRE e MP investigam uso de candidaturas “laranja”,
em Mato Grosso 249 candidatas não obtiveram  votos
Assessoria TER-MT

Em Mato Grosso houve 266 candidatos com registro deferido e votação zero. Desse total, apenas 
17 são do sexo masculino. A esmagadora maioria, ou seja, 249 candidaturas, são do sexo feminino
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Eles também devem verificar se houve gastos de campanha

m solenidade no auditório ECloves Vetoratto, no Palácio 
Paiaguás, no final da tarde 

desta quinta -feira (17.11), o 
comandante geral da Polícia Militar, 
coronel Gley Alves de Almeida 
Castro, entregou a medalha 'Homens 
do Mato' a representantes da 
sociedade civil organizada e 
autoridades civis e militares que 
contribuíram com a Segurança 
Pública de Mato Grosso.
 Este ano, a maior honraria da 
PM-MT foi concedida a 63 pessoas. 
Na lista dos homenageados estão, 
entre outros, o secretário de 
Segurança Pública, Rogers Elizandro 
Jarbas, o general da Brigada Luiz 
Fernando Estorilho Barganha, a 
Desembargadora do TRE, Maria 
Helena Gargaglione Póvoas, a juiza 
da 7ª Vara Criminal da Comarca de 
Cuiabá, Selma Rosane Arruda, o 
Comandante Geral da PM de Goiás, 
cel PM Divino Alves de Oliveira, O 
Comandante Geral da PM de Sergipe, 
cel PM Marcony Cabral Santos, o 
comandante Geral da PM de 
Rondônia, Cel PM Ênedy Dias de 
Araújo, o comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros, cel BM Julio 
Cezar Rodrigues, o coordenador do 
Gefron , Ten. Cel. Jonildo José 
deAssis.

 Para o Coordenador do 
Gefron - Ten Cel Assis, a comenda 
'Homens do Mato' tem muito 
significado, tanto para quem recebe 
como para quem a concede. É motivo 
de orgulho e uma honra ser agraciado 
com essa comenda e demonstra, que a 
PM vem trabalhando de maneira 
integrada com os demais órgãos 
públicos e a sociedade.
 A comenda 'Homens do 
Mato”, destaca ele, é a maior honraria 
d a  P o l í c i a  M i l i t a r .  É  o  

reconhecimento da contribuição para 
com a segurança pública. finalizou o 
coordenador do Gefron.
 A comenda "Homens do 
Mato" surgiu na década 80, com base 
em proposta do então comandante da 
PM-MT, coronel José Silvério da 
Silva. "Homens do Mato" foi o 
primeiro nome da estrutura de polícia 
de Mato Grosso, em 1872, criada para 
fazer a segurança no Arraial de Bom 
Jesus de Cuiabá, hoje Cuiabá, capital 
do Estado.

HONRARIA

Coordenador do Gefron é agraciado com "Medalha
Homens do Mato" a maior honraria da PM-MT

Carla Duarte/Gefron
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Jornal

única  razão pela  queda de 
rendimento.
 – Não pode colocar toda 
culpa nisso,  porque vieram 
jogadores também. Depois que 
saímos da Libertadores, que, na 
minha opinião, a gente se iludiu com 
a campanha. 
 Fizemos bons jogos, não 
podemos tirar os méritos, mas foi 
uma ilusão. Ficamos em uma 
situação difícil no Brasileiro e não 
tivemos uma retomada rápida. 

Naquele momento só se pensava na 
Libertadores. 
 Tínhamos grandes chances, 
crescemos na competição, mas 
deixamos de lado o Brasileiro. 
Pagamos agora no final, porque é um 
campeonato muito difícil, com bons 
times. Precisa ter um planejamento 
muito bom, com elenco forte, grande 
e qualificado, para não deixar de lado 
nenhuma competição.
 Isso fez o time brigar até o 
fim contra o Z-4.

Libertadores e falou em terminar o 
ano com dignidade. – Ficou 
praticamente impossível, essa é a 
realidade. Têm mais três jogos, 
estamos a seis pontos do Atlético-
PR. Descartamos essa hipótese. 
Precisamos jogar pela dignidade de 
cada um e terminar um ano digno, 
com maior número de pontos 
possível. Esse é o objetivo.
 A gente sabe que está 
devendo, a equipe não consegue 
emplacar, e isso não pode acontecer 
em uma equipe grande como São 
Paulo. O mínimo é correr, se dedicar 
e ganhar os próximos jogos – disse. 
Segundo Rodrigo Caio, o péssimo 
segundo semestre do São Paulo teve 
parte de ilusão pela campanha na 
Taça Libertadores, competição em 
que o time caiu nas semifinais para o 
Atlético Nacional. Na sua visão, as 
saídas de referências como Calleri, 
Ganso e Alan Kardec não foram a 

odrigo Caio bateu forte no Rpróprio elenco do São Paulo. 
Identificado com o clube e 

criado em Cotia, o zagueiro campeão 
olímpico não poupou críticas aos 
atletas pelo ano do Tricolor, 
eliminado de todas as competições e 
brigando contra o Z-4 na parte final 
do Brasileirão. 
 O defensor criticou a 
desorganização da equipe e usou 
como exemplo o empate com o 
Grêmio, por 1 a 1, no Morumbi, na 
última quinta-feira. Questionado se 
o problema era uma questão tática ou 
de falta de comprometimento, não 
h e s i t o u :  –  F a l t a  d e  
comprometimento. A gente treina, o 
técnico pede para nos ajudarmos. 
 No momento do jogo 
entendemos que o desgaste é muito 
grande, mas cada um tem de ter 
reflexão para um time vencer. Todos 
têm que correr e se dedicar. Em 

muitos jogos isso não aconteceu. A 
equipe não recompõe e por isso 
vivemos essa fase – criticou.
 Pouco depois, Rodrigo Caio 
foi questionado sobre se uma limpa 
geral no elenco para 2017 o 
s u r p r e e n d e r i a .  O  d e f e n s o r  
novamente foi incisivo. – Não, a 
diretoria tem todo  de fazer direito
isso. 
 E os jogadores sabem disso. 
São três jogos para cada jogador 
mostrar que tem condição de ficar. 
Se resolverem fazer uma limpa 
geral, uma reestruturação completa, 
não podemos falar nada, porque 
estão no direito deles pelo ano que 
fizemos. Um ano muito difícil, 
brigando na parte debaixo da tabela. 
Não temos o direito de falar nada – 
afirmou.
 Ciente da distância para o G-
6, Rodrigo Caio também jogou a 
toalha por uma vaga na Taça 

mais. Estamos buscando os vídeos para 
tentar descobrir os infratores.
 O presidente Vitorio Piffero 
também comentou sobre o tumulto. 
Principal alvo da ira dos torcedores, o 
mandatário, que estava em um local 
protegido durante a confusão, condenou 
a atitude dos vândalos: – O torcedor está 
conosco. Quem estava de touca ninja 
não é torcedor – definiu. 
 Os protestos viraram prática 
comum em razão da turbulenta 
campanha no Brasileirão, seja após 
jogos, seja durante treinos. Na noite da 
última quinta, a revolta culminou em um 
conflito entre aficionados e o Pelotão 
Choque, que, para conter os mais 
exaltados, devolveu com gás de 
pimenta, bombas de efeito moral e balas 
de borracha.   O empate com a Ponte 
Preta em casa culminou com a demissão 
de Celso Roth. Nesta sexta, foi 
apresentado Luiz Carlos de Lorenzi, o 
Lisca, que tenta evitar o primeiro 
rebaixamento da história do Inter. 
Atualmente, o Colorado ocupa a 17ª 
posição, com 39 pontos, os mesmos do 
Vitória, que fica à frente, em 16º, pelo 
número de gols marcados:45 a 33. 
 Lisca terá pela frente mais 
apenas mais três jogos para evitar o 
descenso, contra o Corinthians (fora), 
Cruzeiro (casa) e Fluminense (fora). O 
duelo com o Timão está marcado para a 
segunda-feira, às 20h, na Arena 
Corinthians, pela 36ª rodada.

 hora de contabilizar o prejuízo no 

ÉBeira-Rio. Depois ver o Beira-Rio 
virar uma praça de guerra na noite 

da última quinta-feira após o empate em 
1 a 1 com a Ponte Preta, com direito a 
quebra-quebra promovido por alguns 
torcedores e conflito com a Brigada 
Militar, a direção do Inter analisa os 
destroços nesta sexta e contabiliza os 
prejuízos causados pela torcida, além de 
tentar identificar os vândalos pelas 
imagens de câmeras de segurança. 
 Tão logo acabou a partida, 
torcedores revoltados começaram a 
depredar o patrimônio do clube. Não 
satisfeitos em bradar palavras de ordem 
e arremessar cones, pedras e gradis 
contra seguranças do clube, os 

colorados promoveram um quebra-
quebra no pátio do estádio. A Brigada 
Militar precisou entrar em ação e houve 
confronto com os torcedores.
 Na manhã de sexta-feira foi 
possível observar melhor os estragos no 
pátio do estádio. A entrada do Conselho 
Deliberativo foi toda danificada. As 
portas de vidro estão contorcidas e há 
estilhaços por toda a parte. Situação 
semelhante se vê no portão que dá 
acesso aos skyboxes, área mais nobre do 
estádio. O vice de patrimônio Emídio 
Ferreira diz que o clube ainda 
contabiliza os estragos e vai tentar 
identificar os vândalos. – Estamos 
terminando de ver. São mais vidros 
quebrados. Achávamos até que seria 

Globo Esporte

Globo Esporte

Zagueiro diz que diretoria tem direito de fazer "limpa" no elenco após ano ruim, 
diz que Libertadores foi ilusão e aponta falta de comprometimento dentro de campo 

Rodrigo Caio bate forte no São Paulo: 
faxina e time sem comprometimento

  Foto: Marcelo Zambrana/AGIF/Estadão Conteúdo

Rodrigo Caio fez duras críticas ao elenco do São Paulo

FALOU GROSSO

Inter levanta prejuízos com protestos 
e quebra-quebra fora do Beira-Rio

Entrada do Conselho Deliberativo foi depredada pela torcida do Inter  
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