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Após intenso trabalho em conjunto, Delegacia da Mulher, 
DEA e a divisão de homicídios da Polícia Civil, chegam ao suspeito 
de matar, Danielli Aquelina Rodrigues Daleffe, de 36 anos,  que foi 
encontrada nua na região do Facão. Página 03

ELUCIDADO

Polícia Civil prende autor do homicídio da
mulher encontrada nua na região do Facão

Lava Jato move ação 
contra PP e Pedro Henry

DEVOLUÇÃO DE R$ 2 BI
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 julgamento que pode O tirar o 
U n i ã o  d a  s e m i f i n a l  d o  
Campeonato Mato-Grossense 

foi confirmado para a próxima terça-
feira, às 19h, pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato Grosso (TJD-MT). 
Com isso, o primeiro jogo da semifinal 
entre União e Sinop, que seria neste 
domingo, foi adiado para o próximo dia 
09 de abril, com local e horário ainda a 
definir. Isso porque se o Colorado for 
punido o Dom Bosco assumiria a 
segunda posição e seria o adversário do 
Sinop na semifinal. 

Sendo assim, no dia 09 de abril 
a semifinal terá duas partidas: União ou 
Dom Bosco x Sinop e Luverdense x 
Cuiabá. O União pode perder até 37 
pontos pela escalação irregular de 
Kauan e Calado, que estariam 
suspensos. 
Confrontos
09.04 - União ou Dom Bosco x Sinop, 
local a definir
09.04 - Luverdense x Cuiabá, no Passo 
das Emas
Entenda o caso - O Dom Bosco acusa o 
União de ter escalado o meia Calado e o 
zagueiro Kauan de forma irregular. 
Ambos foram punidos pelo TJD-MT por 
conta de uma briga no dia 17 de abril de 
2016, na vitória do União sobre o Sinop 
por 1 a 0. Eles foram expulsos e 

cumpriram um jogo de suspensão no 
jogo seguinte daquele estadual. Kauan 
jogava pelo União e Calado pelo Sinop. 

O problema é que no dia 09 de 
junho de 2016, quando o Mato-
Grossense já havia terminado, o TJD 
julgou o caso e por unanimidade 
considerou os dois culpados com a pena 
de dois jogos de suspensão. Como já 
haviam cumprido um jogo, os atletas 

deveriam ter ficado de fora de mais uma 
partida, sendo esta de um torneio 
organizado pela Federação Mato-
grossense de Futebol. 

Kauan chegou a jogar a Copa 
FMF Sub-21, mas pelo menos o meia 
Calado deveria ter ficado de fora da 
primeira rodada do Estadual 2017 - no 
caso na vitória sobre o Araguaia, no dia 
05 de fevereiro. 

Difusora

maior do que o eixo Rio-São 
Paulo, Minas, Rio Grande do Sul 
e Paraná. 

O Brasil é um continente, 
então é necessário ter um 
equilíbrio no processo de decisão. 
Quando foi introduzida a 
participação da Série B,  achamos 
conveniente manter essa relação. 

Portanto, com três votos 
para as federações, dois para 

Série A e um para Série B, 
estabelecemos esse equilíbrio. 
Ampl ia - se  e s se  p rocesso  
democrático. 

A  a s s e m b l e i a  
administrativa é composta pelas 
federações. Está no estatuto da 
CBF, assim que se organiza. A 
participação dos clubes se dá no 
colégio eleitoral, na escolha da 
direção da CBF.

Globo Esporte

o dia em que o Brasil Naplicou uma goleada 
diante do Uruguai, por 4 

a 1, pelas eliminatórias para a 
Copa de 2018, a CBF aprovou 
uma mudança no seu estatuto, 
aumentando o poder eleitoral das 
federações estaduais. Agora elas 
terão votos com peso três. Os 
votos dos clubes das Séries A 
terão peso 2. E os clubes da Série 
B terão peso 1.

Dessa maneira, se as 27 
federações estaduais votarem no 
mesmo candidato à presidência 
da CBF, terão 81 votos. Se os 
clubes se unirem, terão 60 votos, 
ficando bem abaixo. No "Bem, 
Amigos", Galvão Bueno não 
poupou críticas a essa atitude da 
CBF e pediu mais transparência.

-  C r i a r a m  u m a  
desigualdade que não me parece 
correta. É um momento em que a 
autoestima perdida nos 10 a 1 - 
sempre digo que é o 7 a 1 para  

Alemanha e o 3 a 0 para Holanda - 
começa a voltar. A torcida se 
empolga, está feliz com a 
Seleção, com esse trabalho, e a 
gente escuta que a CBF diz que é 
um fato mais democrático. 

Não consigo entender. As 
federações representam clubes 
menores. Mas não é o clube que 
faz a paixão pelo futebol? Não 
são os grandes clubes que trazem 
os  ído los?  Eu  acho  que  
transparência é algo importante 
nesse momento. O país está 
precisando de mais transparência. 
Sei que desagradou os clubes. 
Estranhei muito a forma como foi 
feita.

Paulo César Vasconcellos 
acredita que essa decisão, por 
significar uma mudança tão 
significativa, primeiro teria que 
passar por uma aprovação dos 
clubes. Ele crê que essa medida 
vai aumentar ainda mais a 
desconfiança em cima da 

entidade.
- Qualquer ação tem que 

ser discutida antes. Não pode 
esperar um dia de Brasil x 
Uruguai para decidir isso. O fato 
de não ter envolvido os clubes, e 
com a Federação com poder 
pleno e contra os clubes, não vai 
angariar simpatia para a CBF. 
Uma coisa é a Seleção, e outra é a 
CBF.

W a l t e r  F e l d m a n ,  
secretário geral da CBF, deu sua 
versão para a mudança no 
estatuto. Segundo ele, a atitude 
t o r n o u  o  p r o c e s s o  m a i s  
democrático.
- A mudança estatutária é 
a d e q u a d a  e m  r e l a ç ã o  à  
organização dos times do futebol 
brasileiro. O futebol representa 
27 estados, com suas diferenças, 
nas suas características, alguns 
com grandes dificuldades de 
realizar seus estaduais, com ligas 
amadoras. O futebol é muito 

Galvão critica mudança no estatuto da 
CBF: "Estranhei a forma como foi feita"

SOB SUSPEITA

Apresentador do "Bem, amigos" acredita que atitude foi desigual. Walter Feldman, secretário geral da CBF, vê processo mais democrático

Galvão Bueno pediu mais transparência da CBF 

Foto: Reprodução SporTV

Julgamento é confirmado na terça e 
FMF adia semifinal do Mato-grossense

João Vicente Scarevelli presidente do TJD-MT 

 Foto: Robson Boamorte

NÃO ROLA A BOLA
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 força-tarefa da Operação Lava AJato pediu a abertura de uma 
a ç ã o  d e  i m p r o b i d a d e  

administrativa contra o PP (Partido 
Progressista), além de dez políticos e um 
assessor ligado à legenda, afirmou o 
MPF (Ministério Público Federal) na 
quinta-feira (30).

A ação pede o pagamento de R$ 
2,3 bilhões e a perda de cargos e direitos 
políticos de ex e atuais deputados 
federais do PP e de um assessor também 
ligado ao partido por conta do suposto 
envolvimento do grupo em dois 
esquemas de desvio de recursos da 
Petrobras.

Entre os nomes citados na ação 
movida pelo MPF aparecem os ex-
deputados federais Pedro Corrêa (PP-
PE), Pedro Henry (PP-MT), João 
Pizzolatti (PP-SC) e Mário Negromonte 
(PP-BA), e os deputados federais 
Nelson Meurer (PP-PR), Mário 
Negromonte Júnior (PP-BA), Arthur 
Lira (PP-AL), Otávio Germano (PP-
RS), Luiz Fernando Faria (PP-MG) e 
Roberto Britto (PP-BA), além de João 
Genu, ex-assessor parlamentar do 
falecido deputado federal José Janene. A 
ação foi ajuizada em 22 de março deste 
ano.

O procurador da República, 
Deltan Dallagnol, afirmou em coletiva 
destinada à imprensa que os políticos 
ligados o PP receberam mesadas de R$ 
30 mil por mês ao longo de vários anos.

A ç õ e s  d e  i m p r o b i d a d e  
administrativa são demandas que 
objetivam responsabilizar agentes 
públicos por desvios de conduta 
definidos em lei ,  assim como 
particulares que concorrem para o ato. A 
Lei 8.429/92 prevê, basicamente, três 
tipos de atos de improbidade, com 
diferentes sanções: os que importam 
enriquecimento ilícito, os que causam 
dano ao Erário e aqueles que atentam 
contra princípios da administração 
pública.

Na ação, afirma a Procuradoria 

da  Repúb l i ca ,  f o i  de sc r i t o  o  
funcionamento de dois esquemas de 
desvios de verbas da Petrobras um 
envolvendo contratos vinculados à 
Diretoria de Abastecimento e outro 
referente aos benefícios obtidos 
decorrentes da atuação da Diretoria de 
Abastecimento em prol dos interesses da 
Braskem, empresa do Grupo Odebrecht, 
e spec ia lmente  no  con t ra to  de  
comercialização de nafta entre a estatal e 
a referida empresa petroquímica. Essas 
atividades ilícitas foram enquadradas 
nas três modalidades de improbidade, 
mas se pediu que sejam aplicadas as 
sanções mais graves, referentes às 
situações que geram enriquecimento 
ilícito, e subsidiariamente as demais 
sanções.
O primeiro esquema - O primeiro 
esquema alvo da ação "diz respeito à 
i d e n t i f i c a ç ã o ,  a o  l o n g o  d a s  
investigações da operação Lava Jato, de 
um enorme e complexo estratagema 
ilícito executado em prejuízo da 
Petrobras, ao menos no período de 2004 
a 2014"."Um cartel de empreiteiras 
fraudava procedimentos licitatórios da 

estatal em obras gigantescas, inflando 
indevidamente os lucros obtidos", 
afirma a Procuradoria.
— Para isso, o cartel contava com a 
corrupção de empregados públicos do 
alto escalão da Petrobras, especialmente 
de diretores da estatal que favoreciam as 
fraudes nas licitações. Os recursos 
ilícitos obtidos passavam, então, por um 
processo de lavagem por meio de 
operadores financeiros. As propinas 
eram entregues pelos operadores para os 
executivos da estatal, assim como para 
os políticos e partidos responsáveis pelo 
apadrinhamento dos funcionários 
públicos.

Segundo o Ministério Público 
Federal, o avanço das investigações 
levou à descoberta de que o esquema se 
baseava no loteamento político-
partidário das diretorias da Petrobras. — 
A s  e v i d ê n c i a s  i n d i c a m  q u e  
parlamentares federais e agremiações 
políticas - PP, PT (Partido dos 
Trabalhadores) e PMDB (Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro) - 
obtinham, perante o governo federal, a 
nomeação para altos cargos diretivos da 

Petrobras a fim de arrecadar recursos 
escusos. Em troca do apadrinhamento, 
as provas mostram que os executivos 
angariavam propinas que eram 
destinadas ao enriquecimento ilícito dos 
participantes e ao financiamento ilegal 
de campanhas eleitorais.

O objeto da ação, segundo o 
Ministério Público Federal, é "a 
atividade ilícita que beneficiou o Partido 
Progressista e pessoas a ele vinculadas". 
A ação destaca "a atuação do grupo de 
liderança do PP, composto pelo falecido 
deputado federal José Janene, pelos ex-
deputados federais Pedro Corrêa, Pedro 
Henry, João Pizzolatti e Mário 
Negromonte, e pelo deputado federal 
Nelson Meurer, com o auxílio do ex-
assessor parlamentar João Genu". 
Segundo a ação, os políticos foram 
responsáveis por alçar e manter Paulo 
Roberto Costa no cargo de Diretor de 
Abastecimento da Petrobras, montando 
e mantendo o esquema de corrupção 
político-partidário instaurado no âmbito 
da estatal.

— As provas apontam ainda 
que vários integrantes da bancada do PP 
na Câmara dos Deputados receberam 
propinas periodicamente, inclusive os 
deputados federais Otávio Germano, 
Luiz Fernando Faria e Roberto Britto.

A ação indica que os três 
parlamentares receberam uma mesada 
de propinas de R$ 30 mil por mês, por 
mais de sete anos, até março de 2014. De 
acordo com a Procuradoria, o deputado 
M á r i o  N e g r o m o n t e  J ú n i o r  " é  
demandado  como a lguém que  
contribuiu para atos de improbidade de 
seu pai, recebendo o repasse de propinas 
disfarçadas de doação eleitoral oficial".

— Além disso, na esteira da 
ação proposta, Arthur Lira (que já 
responde a outra ação de improbidade 
decorrente da Lava Jato) também 
recebeu vantagens ilícitas. Está sendo 
pedida a responsabilização do grupo de 
liderança do PP por toda a atividade 
ilícita, enquanto os demais estão sendo 
acionados por mesadas oriundas de 
propinas ou desvios específicos em que 
estiveram envolvidos", informa o 
Ministério Público Federal.

A ação de improbidade 
administrativa imputa ao Partido 
Progressista, a seus integrantes e a 
terceiros o recebimento de propinas a 
partir de contratações realizadas no 
âmbito da Diretoria de Abastecimento 
da Petrobras com as empreiteiras 
Engevix, OAS, Galvão Engenharia, 
Mendes Júnior, Camargo Correa, 
Odebrecht, UTC, Queiroz Galvão e 
Andrade Gutierrez, individualmente ou 
por meio de consórcio, além da Jaraguá.

O montante de propinas 
originado desta primeira parte do 
esquema de cartelização chega, ao 
menos ,  a  R$  410 .656 .517 ,60 ,  

equivalentes a 1% dos valores dos 
contratos obtidos, que era pago a título 
de suborno segundo as investigações. 
Desse total, a ação aponta que 60% eram 
direcionados para o Partido Progressista 
e seus integrantes, e 40% eram 
distribuídos entre executivos da estatal e 
operadores financeiros.
O segundo esquema - O Ministério 
Público Federal afirma que a Braskem, 
empresa do Grupo Odebrecht, também 
pagou propina ao PP e seus integrantes. 
Em troca, Paulo Roberto Costa teria 
velado por seus interesses junto a 
Petrobras. Segundo a Procuradoria, 
embora o esquema tenha perdurado de 
2006 a 2012, ele teve "especial 
expressão" na renegociação do contrato 
de fornecimento de nafta, em 2009.

"Nesse esquema paralelo ao 
cartel de empresas, o montante de 
propinas pagas para a agremiação 
partidária e seus integrantes, segundo a 
apuração, chega ao menos a R$ 49,98 
milhões, equivalentes à conversão para 
moeda nacional de US$ 24,5 milhões. 
Esse montante equivale a 70% do 
montante das propinas, que a ação indica 
que foi destinado ao Partido Progressista 
- o restante seria destinado a Paulo 
Roberto Costa", destaca a Procuradoria.

A petição inicial relata que as 
vantagens ilícitas eram distribuídas para 
o Partido Progressista e seus integrantes 
por meio da entrega de valores em 
espécie, transferências eletrônicas para 
empresas ou pessoas indicadas pelos 
destinatários,  entrega de bens, 
pagamento de contas pessoais em nome 
dos beneficiários e, ainda, transferências 
e depósitos em contas no exterior, em 
nome de empresas offshores.

Além disso, em época de 
campanhas eleitorais, o pagamento de 
propina também foi feito diretamente 
pelas empresas do cartel para o PP e 
vários de seus integrantes que eram 
candidatos, de maneira disfarçada como 
doações eleitorais "oficiais". Está sendo 
pedida a responsabilização do grupo de 
liderança do PP pelas condutas ilícitas 
referentes a esse segundo esquema 
criminoso.
Pedidos apresentados ao Judiciário - 
N e s t a  a ç ã o  d e  i m p r o b i d a d e  
administrativa, o Ministério Público 
Federal pede que o PP e o grupo de 
liderança sejam condenados: ao 
ressarcimento ao erário no valor total de 
R$ 460.636.517,60, equivalente à 
propina paga ao PP, a seus integrantes e a 
terceiros a partir do esquema de 
corrupção estabelecido na Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras; ao 
pagamento de multa civil na quantia de 
R$ 1.381.909.552,80; e ao pagamento 
de danos morais coletivos em montante 
não inferior a R$ 460.636.517,60. O 
v a l o r  p e d i d o  t o t a l i z a  R $  
2.303.182.588,00. 

 ator Henri Castelli confirmou a Oparticipação na 10ª edição do 
espetáculo “Auto da Paixão de 

Cristo”, que acontece entre os dias 11 e 16 
de abril deste ano, no Memorial Papa João 
Paulo II (Sesi Papa), na Morada do Ouro. O 
evento é uma ação do Governo do Estado de 
Mato Grosso, por meio da Secretaria 
Estadual de Trabalho e Assistência Social 
(Setas-MT). A entrada é gratuita.

Castelli também participou da 
edição de 2016. Além dele, cerca de 250 
atores e figurantes vão contar a história da 
crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.  
O espetáculo é conduzido pelo diretor 
Flávio Ferreira, da Associação Cultural 

Cena Onze, que firmou termo de 
colaboração pra execução da peça teatral.

O Auto da Paixão de Cristo segue 
o mesmo modelo utilizado em 2016, 
inserindo no espetáculo pessoas que vivem 
em situação de vulnerabilidade social. 
Serão realizadas oficinas de qualificação 
para a construção dos cenários, figurinos, 
caracterização dos atores, e maquiagem. 
Irão par t ic ipar  das  qual i f icações 
trabalhadores do aterro sanitário, indígenas, 
i m i g r a n t e s  h a i t i a n o s  e  t a m b é m  
recuperandos. Todos irão constituir parte do 
elenco da peça. O projeto também conta 
com artistas profissionais e amadores.

A produção vai reutilizar o 

cenário utilizado em 2016, que gerou uma 
economia de R$ 600 mil no orçamento do 
evento. A cidade cenográfica de Jerusalém 
será instalada no Memorial Papa João Paulo 
II. As casas são semelhantes às da época de 
Jesus Cristo. O evento também vai gerar 
renda com a empregabilidade de 900 
pessoas, sendo 450 com empregos diretos e 
450 indiretos. 

O espaço vai contar com feira 
gastronômica, artesanato e artigos 
religiosos. A média de público esperado é de 
aproximadamente 10 mil espectadores por 
dia.

São parceiros do Auto da Paixão 
de Cristo 2017: Sistemas Fiemt, Sesi e 
Sebrae; Arquidiocese De Cuiabá – MITRA; 
Secretaria de Estado de Cultura (SEC); 
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e 
Lazer (Seduc); Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec); 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(Sema); Secretaria de Estado de Justiça e 
Desenvolvimento Humano (Sejudh); 
Defesa Civil do Estado de Mato Grosso; 
Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá; 
Polícia Militar (PM-MT); Corpo de 
Bombeiros Militar; Conselho de Ministros 
Evangélicos do Estado de Mato Grosso 
(COMEC); Associação Mato-grossense dos 
Atacadistas e Distribuidores (AMAD); 
Associação dos Criadores de Suíno de Mato 
Grosso (Acrismat); Secretaria Municipal de 
Cuiabá de Mobilidade Humana; Secretaria 
Municipal de Saúde; Cooperativa do Aterro 
Sanitário de Cuiabá; Fundação Estadual 
Nova Chance (FUNAC); e Organização de 
Suporte das Atividades dos Migrantes do 
Brasil (OSAMB).

Lava Jato move ação 
contra PP e Pedro Henry

DEVOLUÇÃO DE R$ 2 BI
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Entre os nomes citados na ação movida pelo MPF aparece o ex-deputado federal Pedro Henry (PP-MT)

Pedro Henry também foi condenado no Mensalão
 

Foto: Chico Ferreira

ESPETÁCULO

Pela segunda vez, Henri Castelli
interpreta Jesus no Auto da Paixão
Katiana Pereira/Setas/MT 

Foto: Rafaella Zanol
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 ciência já comprovou que água sanitária (hipoclorito de sódio diluído) é a Asolução mais eficaz para prevenir doenças relacionadas com enchentes, como 
leptospirose, hepatites do tipo A e E e gastroenterites e no combate ao Aedes 

aegypti,  transmissor da zika, chikungunya,dengue e febre amarela .
  “O produto é capaz de matar a maior parte de germes e bactérias causadores 
das doenças transmitidas pela água contaminada das enchentes. Além disso, é de fácil 
acesso à população e tem baixo custo”, explica o médico toxicologista Flavio 
Zambrone, da Associação Brasileira da Indústria de Cloro, Álcalis e Derivados 
(Abiclor).

Com objetivo de mostrar a eficácia do uso do cloro – componente básico da 
água sanitária - no combate ao Aedes aegypti, a Abiclor encomendou  estudo ao 
Laboratório de Radiobiologia e Ambiente do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
– CENA -,  da Universidade de São Paulo (USP).  Realizado em abril e maio do ano 
passado, o estudo corroborou as pesquisas anteriores, de 2002 e 2008, desenvolvidas 
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP.O estudo 
comprovou a eficácia do hipoclorito de sódio, conhecido como água sanitária, no 
combate às larvas do mosquito Aedes aegypti.

O hipoclorito de sódio controlou as larvas do Aedes Aegypti em média 75% 
por um período de até 120 horas. Nas primeiras 24 horas do experimento houve uma 
eficiência do hipoclorito de sódio na mortalidade dos mosquitos nas diferentes 
concentrações de 1,0 ml, 2,0 ml e 3,0 ml por litro de água. A dosagem de 2,0 ml/ litro de 
água foi a que apresentou a maior porcentagem de mortalidade larval, 75,0% nesse 
período. 

Já em 48 horas observou-se um aumento no índice de eficiência de 
mortalidade das larvas, de 92,5%, no tratamento com 3,0 ml de hipoclorito de sódio. No 
teste adicional com uma dose de 4,0 ml/l, duas vezes superior à recomendada, a 
mortalidade foi de 80% em 24 horas. “Portanto recomenda-se o uso de uma dose de 10 
ml/l para matar 100% das larvas do mosquito em 24 horas”, afirma o professor Valter 
Arthur, do CENA, que desenvolve pesquisa sobre o combate ao Aedes.

A higienização das casas para eliminar as larvas do mosquito é um hábito a 
ser incorporado na rotina das famílias e empresas, considerando-se que 80% dos focos 
do mosquito estão dentro de casa. 

A prevenção é a melhor maneira de combater o mosquito e evitar epidemias e 
outras doenças, como as causadas pela água contaminada das enchentes, como 
hepatites do tipo A e E, gastroenterites e leptospirose.
Dicas práticas de uso da água sanitária
Ralos. Despeje solução de água sanitária na proporção de uma colher de sopa por litro 
de água em ralos de pias, banheiros e cozinha. Atenção: Faça a limpeza das pias e dos 
ralos à noite, antes de dormir, para que a água sanitária possa agir por mais tempo.
Plantas. Essa mesma solução (água sanitária na proporção de uma colher de sopa por 
litro de água) também pode ser usada para a rega de plantas, particularmente  que 
acumulam água entre as folhas, como as bromélias. Esta solução não faz mal às plantas 
e evitará o desenvolvimento da larva do mosquito.
Vaso sanitário. Coloque o equivalente a duas colheres de hipoclorito de sódio por litro 
de água no vaso sanitário, nos ralos do banheiro, cozinha e a área de serviço. Esse é um 
cuidado que se deve ter antes de viajar, quando a casa fica fechada por algum tempo.
Piscina. É importante manter a piscina tratada, mesmo que não esteja sendo usada. 
Com o tempo, o cloro pode evaporar, e a piscina se tornar um foco da larva do mosquito. 
Durante o inverno, por exemplo, é comum deixar a piscina coberta. Nesse caso, não 
deixe acumular água de chuva na lona de cobertura, pois pode ser um foco do mosquito. 
Caixas d'água.  A limpeza deve ser feita a cada seis meses. Feche a entrada de água e 
esvazie a caixa quase toda. Deixe sobrar água suficiente para lavar, com uma escova, as 
paredes e o fundo da caixa. Não use produtos de limpeza nessa etapa. Enxágue bem e 
esvazie toda a água suja, dando repetidas descargas no vaso sanitário. Depois de limpa, 
encha a caixa novamente e adicione um litro de água sanitária para cada 1.000 litros de 
água. Espere duas horas e esvazie novamente a caixa, abrindo todas as torneiras, para 
limpar os canos da casa, até sair água limpa. Depois, encha com água potável e tampe. 
Verduras, frutas e legumes. Coloque numa bacia plástica água misturada com águia 
sanitária, na proporção de 1 colher  das de sopa (15 ml) de água sanitária para cada litro 
de água. Lave as verduras, frutas e legumes com água corrente em abundância e depois 
mergulhe-as por 30 minutos na bacia plástica,  agitando–as ocasionalmente. Passado 
esse tempo, lave novamente a verdura na torneira tirando o excesso de água sanitária. A 
água usada na desinfecção dos alimentos pode ser aproveitada para lavagem de pias, 
pisos, bancadas e utensílios domésticos em geral, inclusive toalhas e panos de pia. 
Importante:  Por ser um produto químico, é fundamental tomar alguns cuidados na 
hora de utilizar o produto, evitando o contato com os olhos e a pele e a ingestão. 
Mantenha o produto longe de crianças e animais; Guarde a água sanitária em recipiente 
fechado e em local ventilado, longe dos raios solares e calor; Nunca misture com 
vinagre, ácidos ou outros agentes de limpeza e Não reutilize a embalagem. (Por: SP4 
Comunicação Corporativa)
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nome encaminhado ao cartório de 
protesto e posteriormente será 
feito o ajuizamento da dívida, 
inclusive com o pedido de 
penhora de bens", explica o 
Subprocurador-Geral Fiscal, 
Leonardo Vieira de Souza.
Uso do Refis - Com o Refis os 
donos de veículos têm 15 
alternativas para o pagamento 
que concedem descontos, que 
vão de 15% a 100% sobre juros e 
multas. Os proprietários de 
veículos que devem o IPVA desde 
2012 e que optarem pelo 
pagamento à vista ou em até 24 
meses, terão descontos de 100% 
sobre os juros e multas. Para 
parcelamentos em 36 e 48 meses, 
os descontos vão de 80% a 95%.

Quem possui débitos  
2013 a 2015 pode optar pelo 
pagamento à vista ou em cinco 
opções de parcelamento, de 12 a 
60 meses. Para os que optarem 
pelo pagamento à vista, o 
desconto sobre os juros e multas 
será de 75%. Para as opções de 
parcelamento, os abatimentos 
variam de 10% a 75%.

Os descontos são apenas 
para juros e multas. Não há 
remissão sobre o valor principal 
nem sobre a correção monetária.

compromisso com a assistência e a 
permanência do estudante nos 
cursos de graduação e entendemos 
que a dificuldade financeira é um 
grande impedimento para que 
muitos jovens concluam o ensino 
superior, por isso resolvemos 
melhorar um pouco o valor dessa 
ajuda financeira e também ampliar 
o número de auxílios custeados 
pela universidade”, enfatiza o 
vice-reitor Ariel Lopes Torres.  Ele 
ressalta que Unemat oferta 
também diversas modalidades de 
bolsas para que os acadêmicos 
concorram e disponibiliza seguro 
de vida e acidentes pessoais para 
todos os acadêmicos matriculados 
em seus cursos. 

 Universidade do Estado de AMato Grosso publicou o 
edital de seleção de 

acadêmicos  que  es tão  em 
vulnerabilidade socioeconômica e 
que se encaixam como baixa renda 
para receberem auxílios moradia e 
alimentação. Ao todo serão 
concedidos 976 auxílios. As 
inscrições começam no dia 05 de 
abril com o preenchimento do 
formulário socioeconômico pelo 
site: . O www.unemat.br/prae
edital pode ser conferido em: 
http://portal.unemat.br/?pg=site&
i=prae&m=editais&c=2017

O s  a u x í l i o s  s e r ã o  
concedidos para os acadêmicos 
com a finalidade de contribuir com 
a permanência nos cursos 
presenciais regulares da Unemat. 
Ao todo serão concedidos 488 
auxílios moradia, no valor de R$ 
250 mensais e outros 488 auxílios 
alimentação no valor de R$ 200 
mensais. O prazo de concessão dos 
benefícios é de 1º de junho a 31 de 
dezembro deste ano.

Os acadêmicos podem 
concorrer aos dois auxílios 
concomitantemente, desde que 
não recebam qualquer outra bolsa 
ou estágio remunerado oferecido 
pela Unemat ou agências externas 
de fomento. Para pleitear a ajuda 
financeira os estudantes devem ter 
renda familiar de até um salário 
mínimo (R$ 937) e não podem ter 
familiares residentes no município 

em que faz seu curso de graduação. 
Também não é permitido ter outra 
graduação concluída ou ter 
e m p r e g o  r e m u n e r a d o .  O s  
acadêmicos que já possuem algum 
t ipo  de  bo l sa  ou  es tág io  
remunerado podem pleitear 
apenas uma modalidade de 
auxílio.

Neste ano, os valores dos 
auxílios foram reajustados 
passando de R$ 180 para R$ 200 o 
valor do auxílio alimentação, e de 
R$ 250 para R$ 280 o valor do 
auxílio moradia. A quantidade de 
auxílios também cresceu passando 
de 840 concedidos em 2016 para 
976 neste ano.

“ A  U n e m a t  t e m  o  

ais de 30 mil nomes de Mp r o p r i e t á r i o s  d e  
veículos em atraso 

com o pagamento do Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, foram 
e n c a m i n h a d o s  a  S u b  
P r o c u r a d o r i a  F i s c a l  d a  
Procuradoria Geral do Estado, 
para medidas cabíveis. 
 Somando R$ 36 milhões, 
o atraso no IPVA refere-se aos 
anos de 2012 a 2016. Rogério 
Gallo, procurador geral do 
Estado, ressalta que esta é mais 
u m a  o p o r t u n i d a d e  p a r a  

propr ie tár ios  de  veículos  
legalizarem a situação, evitando 
assim penalizações e restrições 
de crédito.

“A renegociação do IPVA 
possibilita que o proprietário do 
veículo fique com seu nome 
limpo, sem as restrições de 
crédito que um eventual protesto 
venha a acarretar”, afirma 
Rogério Gallo. 

«Após 10 de abril, prazo 
que termina o Programa de 
Recuperação de Créditos - Refis, 
os  propr ie tár ios  que não 
regularizar sua situação, terão o 

Água sanitária ajuda a combater a larva do Aedes Aegypti

Em Mato Grosso mais de 30 mil proprietário de veículos
podem ser protestados por falta de pagamento do IPVA

ALERTA
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Os descontos são apenas para juros e multas. Não há remissão 
sobre o valor principal nem sobre a correção monetária
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Pendências somam  R$ 36 milhões

Unemat abre edital para concessão de 976
auxílios para acadêmicos de baixa renda

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Lygia Lima/Assessoria Unemat

Os auxílios serão concedidos para os acadêmicos com a finalidade de 
contribuir com a permanência nos cursos presenciais regulares da Unemat

Foto: Ilustrativa
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as demais prefeituras da região, 
que estão passando pela mesma 
situação, pois este cenário não 
atinge somente Cáceres, mas 
diversas  outras  c idades” ,  
explicou.

A Frente Parlamentar foi 
i n s t a l a d a  n a  A s s e m b l e i a  
Legislativa, em junho do ano 
passado, por iniciativa do 
deputado Dr. Leonardo. 

O parlamentar destacou a 
importância desses profissionais 
na saúde pública e lamentou o 
fato de eles não terem o devido 
reconhecimento. “A Frente foi 
criada para defendê-los e garantir 
os seus direitos. 

Ao final dos trabalhos, 
faremos um relatório conclusivo 
e recomendativo ao governo do 
estado, propondo a criação de 
uma lei  que regulamente 
definitivamente o piso salarial e o 
r e g i m e  d e  c o n t r a t a ç ã o ,  
proporcionando a eles a garantia e 
segurança”, informou.

om intuito de debater as Catribuições profissionais, 
o reajuste do piso salarial, 

os benefícios, a regulamentação 
da certificação e os direitos 
c e l e t i s t a s  d o s  A g e n t e s  
Comunitários de Saúde (ACS) e 
dos Agentes de Combate às 
Endemias (ACE), de Cáceres e 
região, será realizado na próxima 
s e g u n d a - f e i r a  ( 0 3 ) ,  u m a  
audiência pública na Câmara 
Municipal de Cáceres.

A iniciativa é do deputado 
estadual Dr. Leonardo (PSD), 
coordenador geral da Frente 
Parlamentar em Defesa dos 
Direitos dos ACS e ACE. Desde 
2011, a categoria reivindica que 
seja feito a mudança do regime 
celetista para o estatutário. 

Com o regime celetista, 
eles não têm direitos aos 
benefícios dos servidores 

públicos efetivos, como a 
Revisão Geral Anual (RGA), 
direito à licença-prêmio, entre 
outros, concedidos aos servidores 
de carreira.

D e v i d o  à  f a l t a  d e  
entendimento, o coordenador 
técnico da frente parlamentar, 
Carlos Eduardo, representando o 
deputado Dr. Leonardo, propôs a 
realização desta audiência 
pública, para que possam ser 
debatidas e deliberadas essas 
questões. A audiência vai discutir 
não só a situação dos agentes de 
Cáceres, mas de toda a região.

“ S a b e m o s  d a s  
dificuldades que os municípios 
estão passando e sabemos das 
necessidades desta categoria, por 
isso queremos ajudá-los e 
auxiliá-los na melhor condução 
dessas discussões. 

Vamos convocar também 

participantes).  
As etapas regionais vão 

contar com estudantes das 
categorias A (de 15 a 17 anos) e B 
(de 12 a 14 anos), que competirão 
nas modalidades de basquete, 
vôlei, handebol e futsal, no 
masculino e feminino. A exceção 
fica apenas para a ginástica 
rítmica, onde apenas as meninas 
competem.

O regulamento e as fichas 
de inscrições da competição 
p o d e m  s e r  a c e s s a d o s  
www.esportes.mt.gov.br O 
evento reúne cerca de 10 mil 
estudantes (de 12 a 17 anos) que 
competem em modalidades como 
o atletismo, xadrez, ginástica 
rítmica, basquete, handebol, 
futsal e vôlei. 

Os jogos escolares são 
uma realização da Secretaria de 
Estado de Educação, Esporte e 
Lazer (Seduc) em parceria com as 
cidades sedes do evento.

niciam nesta segunda-feira, I03, as inscrições de equipes 
para as fases regionais dos 

Jogos Escolares da Juventude em 
Cáceres.

Os Jogos Escolares da 
Juventude de Mato Grosso serão 
realizados em 10 etapas regionais 
e três etapas estaduais. A primeira 
regional ocorre em Cáceres de 25 
a 30 de abril.

Em cada etapa dos jogos  
são esperados cerca de mil 
alunos-atletas.
As inscrições da primeira etapa 
regional segue até  20 de abril e 
para inscrever as equipes 
campeãs da fase municipal,  a 
prefeitura de Cáceres através da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
deverá enviar para o email 
esporte.educacional@seduc.mt.g
ov o Ofício de Confirmação, 
Relatório da Fase Municipal e o 
Mapa Quantitativo (que indica o 
número de equipes e atletas 

 Polícia Civil de Cáceres, Acumpriu na quinta-feira o 
mandado de prisão contra 

Hélio Felipe Flores, de 30 anos, 
natural de Porto Esperidião.

Hélio em seu depoimento 
disse que a vítima estava num bar 
e pediu dinheiro para comprar 
drogas. Segundo ele,  com a 
intenção de manter relações 
sexuais com ela, deu R$ 40,00  e 
ainda a levou até um ponto de 
drogas. 

Ele explicou que após ela 
c o n s u m i r  a  d r o g a  t e v e  
alucinações e não quis transar. 
Assim ele a convenceu de irem 
comprar mais drogas e a levou 
para o local, matando-a.

O suspeito disse que 
praticou o ato, porque se sentiu 
lesado. De acordo com a Polícia, 

o suspeito utilizou uma pedra 
para efetuar vários golpes contra 
a vítima. Helio confessou o crime 

e levou a polícia até o local onde 
escondeu as roupas e pertences da 
vítima.

uma segunda (suposta) pessoa 
envolvida.

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
continuam para averiguação de 

ELUCIDADO

Polícia Civil prende autor do homicídio da
mulher encontrada nua na região do Facão

O suspeito disse que praticou o ato, porque se sentiu lesado. De acordo com a Polícia, o suspeito utilizou uma pedra para efetuar vários golpes contra a vítima

Da Redação
Foto: Divulgação

Suspeito Hélio e vítima Danielli

DEFESA DOS DIREITOS

Audiência pública debaterá direitos dos
Agentes de Saúde de Cáceres e região

Lis Ramalho

Deputado Dr. Leonardo, coordenador geral da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos dos ACS e ACE
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JOGOS ESCOLARE

Inscrições para etapas de Cáceres
começam nesta segunda-feira, 03
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Inscrição começam dia 03 e encerram dia 20 do corrente mês

BOLAS BRANCAS

Para a coordenação de transito que vem pintando 
as faixas de pedestres no perímetro central de 
nossa cidade. Tomara que desta vez a tinta usada 
seja específica e de qualidade, tornando o serviço 
durável.

BOLAS PRETAS

Para a população que mal inaugurou a Praça 
Barão já começaram a jogar copos descartáveis na 
grama, papeis de sorvete no chão entre outros. 
Assim sem a colaboração da população fica difícil 
deixar Cáceres limpa. Educação faz bem a todos e 
a natureza agradece.

BOLAS BRANCAS

Para a rigorosidade da Secretaria de Ação Social 
em apurar as denuncias que recebem no dia a dia, 
quanto a informação da vida do cidadão 
contemplado com as casas do projeto Minha Casa 
Minha Vida Infelizmente é muita gente agindo de 
má fé e tirando o direito de quem realmente 
precisa da casa. Mas atentos a Ação Social faz o 
seu trabalho e retira da lista pessoas que não 
enquadram nos critérios do programa.

BOLAS PRETAS

Para os apressadinhos que não tem paciência de 
esperar o sinal abrir que já saem arrancando com 
seu veiculo não se importando com a vida 
humana. Já  diz o velho ditado: “A pressa é 
inimiga da perfeição”, e depois a população diz 
que os fiscais de transito são fabrica de fazer 
multa. Basta obedecer as leis de transito que 
ninguém será multado.

Possivelmente você já teve a 
experiência de construir algo... Sabe, portanto, 
que qualquer construção exige planejamento, 
tempo, trabalho e recursos financeiros.

Em 1992, a convite da SUMITOMO, 
eu conheci o Japão e fiquei boquiaberto ao 
perceber o quanto eles planejam as ações em 
seus negócios. Na construção de uma 
edificação, por exemplo, eles gastam de duas a 
três vezes mais tempo planejando a execução, 
do que executando a obra.

Tudo é pensado nos mínimos detalhes 
antes de começarem a execução da obra 
propriamente dita. Daí a execução é rápida e 
sem maiores percalços.
Construções sempre dão trabalho, entretanto, a 
obra pronta dá uma sensação danada de boa. Dá 
uma grande alegria!

O rei Salomão, filho de Davi, construiu 
o Templo de Deus. Este Templo foi destruído e 
posteriormente foi restaurado pelos judeus, e 
Jesus Cristo comprou uma briga com o povo 
judeu porque disse que derrubaria aquele 
Templo e que o construiria de novo em três 
dias.

Os judeus o consideraram um louco! O 
rei Salomão gastara uma verdadeira fortuna 
para erigir aquele Templo e demorou sete anos 
para concluir a obra... Como é que aquele 
homem galileu disse que o faria em apenas três 
dias?

Deus, meu prezado leitor, não habita 
em templos de construção humana. Ele habita 
em cada um de nós! Ele está em nós! O início da 
construção de um homem acontece quando 
você resolve levar Jesus a sério. Você é templo 
do Espírito Santo e a primeira obra de qualquer 
const rução que se  in ic ia  é  l impar  
adequadamente o terreno para a edificação.

Deus é supremo arquiteto... E já 
enxerga em nós, a construção que Ele deseja 
edificar... Limpar o terreno é eliminar aqueles 
fardos pesados que levamos ao longo da vida... 
Mágoas, rancores, invejas, ódios, sentimentos 
ruins em função de coisas que deram errado... É 
lixo, puro lixo!

E o terreno limpo é sinônimo de 
coração puro e alma leve...
Mas as coisas demoram a acontecer, e você 
atravessa desertos com muita sede, e o caos 
bate à sua porta... Paciência...

Quanto maior o projeto de Deus em sua 
vida, maiores serão as fundações... Você vai 
penar um bocado antes de ver as paredes 
subirem... Você vai trabalhar muito e parece 
que a obra ainda nem começou... Parece que 
Deus não está nem aí para você.
Mas a obra começou sim... Quem já construiu 
uma casa sabe como é isso... Muita coisa fica 
enterrada e não se visualiza porque precisa dar 
sustentação ao que se edificará...
Assim é também com o HOMEM!                                

Calma, a hora de colher os frutos irá lhe 
alcançar... Domine os seus desejos... E, se 
quiser ser sábio, elimine os seus desejos!

Mesmo quando as paredes estão 
subindo, às vezes você ainda pisa na lama... 
Mas você percebe que as coisas estão 
progredindo, e é maravilhoso imaginar a casa 
pronta... Você e sua família dentro dela, com 
todo o conforto...

Muitos param a construção no meio da 
obra... A crise chegou,  recursos minguaram... 
Obra parada é broca! É muito ruim... Os 
desocupados a ocupam... Os vândalos a 
destroem... Os ladrões fazem a festa... Uma 
construção jamais deve parar antes de seu 
término total.

Deus quer, dia após dia, que cada um de 
nós continue a construção, com entusiasmo e 
alegria. Isso está lá em Filipenses 1:6, “Estou 
plenamente convencido de que aquele que 
começou boa obra em vós há de completa-la, 
até o dia de Cristo Jesus.”

Onde a sua obra parou, meu prezado? 
Admoesto que é tempo de reconstrução... 
Tenha bom ânimo... Recomece a sua obra.
JOÃO ANTONIO PAGLIOSA: 
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.b
r
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Os 16 governadores que assumiram 
o comando dos estados em 2014, com 
exceção dos 11 reeleitos (que não 
divulgariam seus dados) todos, sem 
ressalvas, encontraram os cofres públicos 
saqueados, tamanha roubalheira perpetrada 
pelos precursores e seus auxiliares diretos. 
Apenas na transição, sem contabilizar 
auditorias seguintes, o cenário fiscal 
mostrava-se assombroso. O desequilíbrio 
das contas públicas,  de começo, 
comprometeram ações  in ic ia is  e   
prometidas, com casos mais graves no Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais.  Hoje, pelos 
efeitos catastróficos do assalto ao erário, a 
maioria dos estados está pagando salários e 
fornecedores em conta-gotas e suas as 
gestões comprometidas.

Em Mato Grosso, a única diferença 
é que o ex-mandatário, Silval Barbosa, e 
alguns auxiliares diretos, estão recluídos. 
Outros respondem a processos.  Ao entrar, 
Taques verificou um quadro sobrio. Viu que 
nos três últimos dias de governo, Silval 
tinha pago empenhos, principalmente a 
empreiteiros, em mais de 500 milhões. Na 
primeira auditoria feita após a posse, os 
técnicos do novo governo perderam a fala 
ao constatar que não havia recursos para 
encaminhar pautas básicas e manutenção de 
serviços públicos.

De um outro lado, o desequilíbrio 
fiscal de 280 milhões de reais e a obrigação 
de lidar com o déficit previdenciário 
crescente, no dia em R$ 2, 3 bilhões, não só 
amedrontaram o governo como engessaram 
alguns investimentos, alguns prementes, 
outros prometidos. Ainda assim, Taques 
m e l h o r o u  a  s e g u r a n ç a ,  c h a m o u  
concursados, lançou duplicações e 
restaurou estradas, ampliou aportes na 
educação e saúde e saiu percorrendo o 
estado a mostrar aos prefeitos a dimensão 
do caos.

Foi no ano seguinte, entretanto, que 
Pedro Taques experimentou o maior 
martírio, quando os sindicatos fizeram 
eclodir o movimento paredista que fez 
estancar e estremecer o governo. De um 
lado, alguns sindicatos, antes parceiros e 
apoiadores, se lançaram em uma campanha 
radical, difamatória e nociva contra o 
Paiaguás, exigindo reposição e vantagens 
salariais, sem aquiescer aos apelos de era 
preciso dar um crédito ao governo, até 
porque o Planalto exigia, ao sinalizar apoio, 
que os governadores não concedessem 
aumento naquele momento (a crise federal 
fermentava).  Os sindicatos que armaram 
piquetes,  acamparam no centro político e 
fundamentaram estardalhaços eram os 
mesmos que cobravam , [justo mas 
insensato] as vantagens, mas não proviam 
seus próprios trabalhadores, nas suas sedes, 
com vantagem alguma ou os aumentos de 
lei. 

Naquela época, poucos apuraram, 
muitos funcionários dos sindicatos 
reclamavam reposições  sa lar ia is ,  
pagamentos de rescisões, e, em alguns 
casos, até atraso dos proventos. Enquanto 
isso,  seus líderes febris e festivos, com as 
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flâmulas da CUT e centrais radicais, 
avançavam sobre o governo, agravando 
ainda mais a crise .

A Teoria da Mentira, cujo objetivo é 
impedir a distinção entre o verdadeiro e o 
falso e também manufaturar o confundir, 
iludir, enganar, tornando a calúnia senhora 
da razão, oferece outra particularidade: a de 
atrair emissores da falsidade e oportunistas, 
que se instalam estrategicamente para tirar 
proveito [neste caso eleitoral] do eventual 
caos que estão contribuindo para criar.

Na esteira de problemas criados 
com a greve, onde, diga-se de passagem, o 
governo errou no processo de diálogo, três 
personagens carregaram os aríetes contra o 
Paiaguás: a estonteante deputada Janaína 
Riva (PMDB), legatária do pai, o 
condenado José Riva, o maior responsável 
pelas mazelas fiscais e putrefação moral e 
cívica de Mato Grosso;  Zéca Viana (PDT), 
que sonhou, como então correligionário, 
obter vantagens pessoais do governo – e não 
as teve; e Antônio Joaquim, presidente do 
TCE, que, atrevidamente, usa dinheiro do 
tribunal para promoção pessoal e para 
ladrilhar a sua candidatura ao Paiaguás em 
2018. Aos riscos da sua pena, cria, 
calculadamente, constrangimentos e 
obstáculos ao governo. Ora, se piorar vai 
ficar melhor.

Quaisquer parlamentares ou 
dirigentes de órgãos de controle têm crédito 
para apontar defeitos do governo com dedo 
limpo: esses três não. E isso, simplesmente 
pe lo  fa to  de  c r ia rem e lementos  
depreciativos com intenções meramente 
politiqueiras. É tática que seduz somente 
àqueles que são cegos por não querer ver ou 
por não saberem avaliar a situação do 
Estado e os seus porquês. É a doutrina que 
interessa aos que preferem um Estado 
enlodado pelo furto e saques a um Estado 
que faz esforços para deixar os assaltos aos 
cofres público no passado e seguir seu 
caminho.  

Em face dos cofres vazios, fruto de 
pilhagem, das  implicações da crise 
nacional provocada pela instabilidade 
politica, o governo de Mato Grosso andou, 
muitas das equações herdadas foram 
resolvidas e novos projetos foram criados e 
executados. Não do tamanho que deveriam, 
mas os números mostram progresso em 
áreas estratégicas como saúde, educação e 
infraestrutura, até porque o baque nas 
finanças ainda é perceptível como também 
assombra, além de não estar devidamente 
superado . Os salários estão sendo pagos, 
com dificuldades e sacrifícios, os órgãos 
estão em funcionamento e a vida segue. 

O mais reconfortante, contudo, é 
estar vivendo em um Estado, já há quase 
dois anos e meio sem roubalheira. Taques, 
sim, ele mesmo, ou outro que vier a 
governar Mato Grosso a partir de 2018 terá 
cenário ideal para encaminhar melhor os 
projetos e dar ao sucessor a condição de 
es tado  governável .  F inance i ra  e  
moralmente.
JORGE MACIEL é jornalista em 
Cuiabá.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Construir o Homem O que dizer dos 25 meses da gestão Taques?

Cáceres-MT, 01 e 02 de abril de 2017

Esotérico
Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si movimentando 
de maneira  posi t iva as  
p a r c e r i a s  e  s o c i e d a d e  

financeiras e todas as negociações que 
podem envolvê-las. O momento pode 
torná-lo mais interiorizado e voltado para 
alguns sentimentos mais profundos, que 
devem ser equilibrados.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si indicando um 
dia de movimento positivo em 

seus relacionamentos. O dia pode ser 
bas tante  agradável  envolvendo 
encontros com pessoas queridas e 
íntimas. O momento pode envolver 
também, boas negociações e trocas com 
parceiros comerciais.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si tornando seu dia 
b a s t a n t e  a g r a d á v e l ,  

e s p e c i a l m e n t e  n o  t r a b a l h o .  O s  
relacionamentos entre  colegas e  
superiores, melhora consideravelmente. O 
momento é ótimo para começar um novo 
projeto, pessoal ou profissional. Saúde 
passa por um momento de equilíbrio.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si indicando um 
dia de maior envolvimento 

social e aproximação dos amigos. Um 
romance, que vem sendo desenhado pelo 
Universo, pode dar um passo à frente e seu 
co ração  ab re - se  a inda  ma i s .  O  
relacionamento com os filhosm melhora 
consideravelmente.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si deixando você 
mais voltado para si mesmo, 

seu mundo emocional e sentimentos. 
Você estará mais fechado, no entanto 
suas energias estarão em equilíbrio. O 
dia é ótimo para convidar amigos e 
parentes queridos para uma gostosa 
reunião em sua casa.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si indicando um 
dia de movimento positivo e 

comunicação fácil. Um acordo, que vem 
sendo negociado, pode ser firmado e 
assinado neste dia. O momento é ótimo 
para alguns contatos pessoais e 
profissionais, que resultarão em 
benfícios próprios.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si movimentando 
positivamente sua vida financeira. 

O dia é ótimo para apresentação ou mesmo 
para firmar um novo contrato, que envolva 
o aumento de seus rendimentos. O dinheiro 
pode chegar com mais facilidade neste dia, 
que é  bom também para  novos  
investimentos.

Sol  em Peixes e Lua em seu 
signo, fazem um ótimo aspecto 
en t re  s i  mov imen tando  
positivamente seu mundo 

emocional. Você estará mais aberto e 
afetuoso, mais voltado para os que ama. 
O dia é ótimo para estar entre os seus. 
Procure entrar mais profundamente, em 
contato com suas melhores emoções.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, fazem um ótimo 
aspecto entre si e deixam você 
mais fechado e mais voltado 

para o seu mundo emocional mais 
profundo. Você estará mais fechado e 
interiorizado, mas em equilíbrio. 
S e n t i m e n t o s  e n v o l v e n d o  
relacionamentos do passado, podem 
ressurgir.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião, em ótimo aspecto 
entre si, deixam você mais 
sociável e voltado para os 

amigos, novos e antigos. O momento é 
ótimo também, para acordos que 
envolvam novos contatos profissionais, 
que possam levá-lo a um novo contrato 
de trabalho. Os trabalhos em equipe, são 
beneficiados.

Sol  em Peixes e Lua em 
Escorpião em ótimo aspecto 
e n t r e  s i ,  m o v i m e n t a m  
p o s i t i v a m e n t e  s u a  v i d a  

profissional e objetivos de carreira. O 
momento é ótimo para apresentação de 
novos projetos, palestras e também para 
colocar em movimento o desejo de 
promoção, que pode ser aprovado com 
facilidade.

Sol  em seu signo e Lua em 
Escorpião em ótimo aspecto 
e n t r e  s i ,  m o v i m e n t a m  
positivamente seu mundo 

emocional e mental. O dia é ótimo para 
dedicar-se à sua vida espiritual, através 
da meditação ou de rituais que possam 
colocá-lo em contato mais profundo 
com sua  f i l o so f i a  de  v ida  e  
espiritualidade.

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

By Rosane Michels

Os desejos de um ótimo dia ao 1º  sargento da 
Marinha Paulo Antonio. Ele que desenvolve um 
brilhante trabalho em prol da sociedade na 
segurança aquaviária.

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

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

Um dia  cheio de alegrias ao jovem casal que 
encanta a todos com sua simpatia,Marcio Alves e 
Viviane.

Realizando um brilhante trabalho junto a SEMA, o 
Diretor Regional Luiz Sergio Garcia. Sucessos Luiz!!

Força, garra e determinação fazem parte do dia a dia do 
casal mais in da nossa princesinha, Marisa Klein Dias 
Claudio Palmas Dias.

Destaque especial de hoje aos nosso leitores 
assíduos Elandy e Amanda, proprietários do 
Laboratório Líder, que todas as manhãs 
acompanham as notícias da city nas páginas do 
JCC. Destacamos também os colaboradores do 
laboratório pelo atendimento nota 1000. Bom 
fim de semana. 

*************************
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3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em 
jornal de circulação diária é exigida por lei, 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. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  

RESPONSÁVEIS:
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (CNPJ Nº 11.009.202/0001-10) AVENIDA 15 DE NOVEMBRO - BAIRRO CENTRO SUL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176109 – 28/03/2017 – Nº TIT 
4547 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOAO CARLOS DA COSTA COMERCIO ME - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; DONIZETE MATEUS DA SILVA (CPF Nº 329.439.461-68) RUA B VERDAO CASA RESID - 
BAIRRO VILA IRENE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175392 – 06/03/2017 – Nº TIT 4389602641 – APRES BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA – CEDENTE: BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS SA - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; ESTEIO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS (CNPJ Nº 09.441.066/0001-91) RUA 28 DE OUTUBRO 2712 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
176137 – 29/03/2017 – Nº TIT 01040624400 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO - SACADOR: BASE INDUSTRIA E COM - ITEM G DA TABELA D 
CUSTAS; EDIMARA DE ALMEIDA GARRIO (CPF Nº 061.041.361-92) MARGINAL NO 569 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176160 – 29/03/2017 – Nº TIT 8782 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E 
INVESTIMENT – CEDENTE: MOVEIS MATO GROSSO - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; HELBER THIAGO RODON DE MIRANDA (CPF Nº 010.153.521-03) RUA DOS JORNALEIROS 1 VITORIA REGIA - CACERES MT 
- CEP 78200000 – PROTOCOLO 176158 – 29/03/2017 – Nº TIT 5001 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO – CEDENTE: CENTRAL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; 
JOACI JOSE DE CAMARGO (CPF Nº 855.357.021-53) RUA PAMPLONA 142 CASA - BAIRRO JARDIM IMPERIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175170 – 02/03/2017 – Nº TIT 100340000043012 – APRES 
OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – CEDENTE: OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; LATICINIO SAO LUIZ LTDA (CNPJ Nº 
06.337.376/0001-72) RUA DAS SAMAMBAIAS CX POSTAL 208 SN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176176 – 30/03/2017 – Nº TIT 551592 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ENERQUIMICA 
PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; MARINEZ FELISMINO ALVES (CPF Nº 013.765.981-40) RUA DO BARROZO SN - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176159 – 
29/03/2017 – Nº TIT 0052 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO – CEDENTE: MOVEIS MATO GROSSO - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; O N DOS SANTOS LATICINIO ME (CNPJ Nº 
24.548.358/0001-11) VLDOS CRAVO SN SEM COMP - BAIRRO OLHOS DAGUA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176219 – 31/03/2017 – Nº TIT 1515710 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: BELLO 
ALIMENTOS LTDA - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; REGINALDO JOSE DA SILVA (CPF Nº 006.692.381-63) RUA JERUSALEM - BAIRRO JD OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176200 – 
31/03/2017 – Nº TIT 5063403 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; ROGERIO FRANCISCO TEIXEIRA (CPF Nº 812.752.001-25) 
RUA BAHIA SN JD DAS OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175149 – 01/03/2017 – Nº TIT 0110777005 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM C 
DA TABELA D CUSTAS; ROSANA TELES (CPF Nº 744.239.751-49) RUA JACOBINA EM FRENTE AO COLEGIO ISM - BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176167 – 29/03/2017 – Nº TIT 
237/002 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; WELSON MOREIRA SALES (CPF Nº 496.220.051-87) ASS BOM JARDIM - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176178 – 30/03/2017 – Nº TIT 1513 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COOPERATIVA CRED LIV ADMISSAO NOROESTE PR SIC - ITEM H DA TABELA D 
CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 31 DE MARÇO DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

Prefeitura. O valor bruto da 
folha é de R$ 5.614.032,67 e 
líquido, circulando na praça é de 
3.472.695,0.

“ N ó s  c o n s e g u i m o s  
manter o pagamento do servidor 
dentro do mês trabalhado, nos 
esforçamos para isso, uma 
Gestão comprometida, com a 
ética, transparência respeitando 
os servidores e os credores, 
entendemos que em nossas 
mãos está à responsabilidade de 
cuidar do dinheiro de cada 
morador de Cáceres que paga os 
seus impostos.” Afirmou a 
Secretária de Finanças Arly 
Monteiro Rodrigues.

 Prefeitura de Cáceres Am a n t e n d o  o  
compromisso de quitar 

dentro do mês trabalhado os 
vencimentos dos servidores 
p ú b l i c o s  m u n i c i p a i s ,  
disponibilizou ontem (31) o 
salário referentes ao mês de 
março.

Foram quitados os 
vencimentos de todos os 
servidores, tanto dos que 
recebem pelo Fundo de 
M a n u t e n ç ã o  e  
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  
Educação  Bás i ca  e  de  
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) quanto 
por recursos próprios da 

EM DIA

Prefeitura de Cáceres pagou
ontem salário do mês março

O valor bruto da folha é de R$ 5.614.032,67 e líquido, circulando na praça é de 3.472.695,0

Assessoria

Vencimento foi quitado ontem
 

Foto: Ilustrativa

Roberto Aparecido Turin, presidente 
da Associação Mato-grossense do 
Ministério Público (AMMP) 

membros é de vital importância para 
a realização de um bom trabalho em 
prol da sociedade”, acrescentou 

 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso 
promoveu nesta quinta e 

sexta-feira (30 e 31/03), no auditório 
da Procuradoria Geral de Justiça, 
t re inamento em técnicas  de  
entrevistas e detecção de mentiras 
para procuradores, promotores e 
delegados de Polícia.  O curso foi  
ministrado pelo engenheiro civil e 
professor de inteligência policial da 
Academia Superior de Polícia, 
Thompson Cardoso. 

Com 12 horas de duração, os 
módulos 1 e 2 do curso têm o objetivo 
de capacitar os participantes para que 
aprendam maximizar a produção de 
informações  em entrevis tas ,  
abordando aspectos verbais e não 
verbais, que ajudam a identificar o 
que é verdadeiro e o que é falso. Estão 
participando 74 membros e seis 
delegados de Polícia.

O palestrante explica que o 
ser humano, por natureza, mente, até 
mesmo por uma questão de proteção, 

o que varia são as razões para que a 
mentira ocorra. Algumas vezes a 
pessoa pode mentir para se proteger 
de uma fraqueza, ou então para 
esconder uma fraude ou até mesmo 
para defender uma imagem irreal. 

O curso completo é dividido 
em quatro módulos. O procurador-
geral de Justiça, Mauro Curso, 
atendendo pedido do corregedor-
geral do Ministério Público, Flávio 
Cezar Fachone, garantiu, na abertura 
do evento, que contratará os outros 
dois módulos para que os membros 
possam fazer todo o treinamento, 
dada a importância do tema.

O especialista destaca que 
não existe uma fórmula pronta para 
pegar um mentiroso. Cada sinal ajuda 
a compor um quadro sobre o perfil 
específico do entrevistado, em que o 
encadeamento das questões e atitudes 
do entrevistador poderão facilitar a 
identificação da mentira.

Ele destaca três pontos 
importantes para detectar uma 

provável presença de mentiras no 
discurso de  uma pessoa.  O 
interlocutor, ou seja, quem está 
entrevistando ou interrogando, tem 
que prestar atenção nas emoções da 
pessoa.  Quando as emoções 
demonstradas na recuperação de 
memórias mostram-se incompatíveis 
com aquelas vividas no fato narrado, 
a pessoa pode estar mentindo.

Outro ponto a ser observado 
são os gestos. Cardoso destaca que é 
preciso ficar atento quando os gestos 
não acompanham o que a pessoa está 
falando. Ele explica que fatos, gestos 
e emoções são armazenados juntos na 
memória e eles interrelacionam-se 
sempre em narrativas.

C o n f o r m e  T h o m p s o n  
Cardoso é importante, também, fazer 
o monitoramento da realidade. 

“Este é um curso importante 
para o trabalho dos promotores de 
Justiça. Tenho certeza que será muito 
produtivo e renderá excelentes frutos. 
A capacitação constante dos 

CAPACITAÇÃO

Especialista ministra curso para membros do MP onde ensina técnicas para detectar mentiras

O curso foi  ministrado pelo engenheiro civil e professor de inteligência 
policial da Academia Superior de Polícia, Thompson Cardoso

Foto: Assessoria


