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BUSCA E APREENSÃO
Seduc confirmou as duas escolas acusadas, São Luis e Mario Motta, alegando ter afastado gestor de uma delas por denúncias de irregularidades na gestão

Federal investiga desvios na
merenda escolar em Cáceres
Foto: Cáceres Noticias

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, (4) em Cáceres, a
Operação Merenda Segura, com objetivo de investigar supostos desvios no
emprego de verbas públicas federais destinadas à educação, sendo
cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. As medidas tiveram como
foco a execução de convênio para aquisição de produtos da merenda
escolar em duas escolas estaduais. Página 03

AGRAVO NEGADO

Turma do Supremo mantém
conselheiro fora do TCE/MT

Foto: Arquivo

Um mercado de periferia também foi alvo da operação

BOLA CHEIA

Prefeito prestigia abertura dos
Jogos Escolares da Juventude
Foto: Assessoria

O ginásio Didi
Profeta foi palco da abertura
do 14º jogos escolares da
juventude, etapa municipal,
na manhã de anteontem,
(03). Com a participação de
28 escolas, a festa ficou por
conta dos atletas e torcidas
deram um colorido especial
durante toda apresentação
das equipes. O prefeito
Francis Maris deu boas
vindas a todos os atletas e
destacou a importância do
esporte para a saúde e o bem
estar.
Página 03

Prefeito disse aos atletas que eles são mais que vencedores

Conselheiro Moraes continua na jogado Berlinda

Por maioria de votos, a 1ª Turma do STF negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão do ministro Luiz Fux que
determinou a suspensão do andamento do processo de aposentadoria do
conselheiro do TCE/MT Antônio Joaquim Moraes. A Resolução 135 do
CNJ prevê que na existência de procedimento que pode vir a cassar ou
decretar a perda do cargo fica suspenso pedido de aposentadoria.
Página 06

RUMO À BOLÍVIA

Camioneta roubada em Roo
foi apreendida em Cáceres
Foto: Alecy Alves

NA TRANCA

Casal integrava quadrilha
que seqüestrava carreteiros
Foto: PJC-MT

Uma associação criminosa armada,
que atuava fortemente no roubo de
caminhões e cargas em Mato Grosso, foi
desarticulada na noite da última terça-feira
(3) e um caminhoneiro, de 42 anos, foi
resgatado em área de matagal. Foram presos
os suspeitos Paulo Victor da Silva Camargo
líder da quadrilha, Elwis Clayton Fahy e sua
companheira Jacqueline Patrícia Silva
Alfonso.
Página 05
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S-10 foi abordada na BR 070, entrada de Cáceres

Policiais militares recuperaram na manhã de ontem, (4) dois carros
de luxo roubados em Rondonópolis e Cuiabá, e prenderam duas pessoas
em flagrante delito. Os dois veículos com suspeita de posterior escambo na
Bolívia por cocaína. Em Cáceres foi apreendida uma caminhonete S-10, de
cor branca e na Três Barras em Cuiabá, foi localizado Corolla, de cor prata,
roubado horas antes. Página 05

Elwis e a comparsa Jacqueline rumo ao xilindró
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Macanudos das Teles
Você que se posta a frente da telinha para
torcer pelo seu time nas tardes de domingo, a dona
de casa, que arruma a cozinha mais cedo pra não
perder o capitulo da novela, aqueles que curtem
estar por dentro das noticias gerais e previsão do
tempo dos jornais televisivos, alguns
tendenciosos, com ilações falaciosas, fak-news e
os cambaus, deveriam saber que dia é hoje.
Claro, que é 5 de abril, uma quarta feira,
quiçá de chuva, oxalá de sol, nada a estranhar deste
tempo volúvel como as comunicações
malversadas por produtores, diretores, ancoras e
repórteres nem sempre éticos. Para estas pessoas
sérias, leitores fiéis deste espaço diário e para os
colegas que levam a sério a árdua, porém sagrada
missão do jornalismo honesto, incluindo claro,
aqueles que ficam atrás das câmeras nas TVs, a
nossa singela e sincera saudação porque hoje é o
Dia Internacional das Telecomunicações.
Tele- do Grego distancia e Comunicações
do Latim Comunicare, que significa "tornar
comum", "partilhar", "conferenciar". Pois bem,
este 5 de abril se comemora a importante data, em
alusão à fundação da a União Telegráfica
Internacional no distante dia 5 de abril de 1865,
transformada na década de 30 do século XX na
União Internacional de Telecomunicações. Prá
você ver, que dos sinais da TV, do áudio e vídeo do
smartphone interligado a rede mundial de
computadores que fez do planeta um lugar sem
fronteiras geográficas, onde o longe não existe,
tudo começou com o telégrafo.
Viajando no tempo voltamos às datas
mais importantes que contribuíram para a
evolução dos meios de comunicação: Em1840,
Samuel Morse registrou a patente do telégrafo
elétrico, onde, baseado em um código binário de
pontos e traços (o chamado Código Morse),
mensagens eram enviadas rapidamente a grandes
distâncias. Dez anos depois, em 1850, um cabo
submarino foi construído no canal da mancha que
liga França e Inglaterra para transmissões
telegráficas.
Vinte e seis anos após, em 1876,
Alexander Graham Bell registrava a patente do
telefone, invenção revolucionária que convertia as

CONDENADO (?)
A Vara de Ação Civil Pública e Ação
Popular de Cuiabá converteu uma ação
civil pública em cumprimento de sentença
contra o ex-prefeito de Acorizal Meraldo
Figueiredo Sá. Ele foi condenado em 2013
a suspensão de seus direitos políticos por
um prazo de 5 anos por gastos irregulares
na gestão do legislativo municipal e
poderia ficar fora das eleições de 2018.
Poderia, condicional, claro, conforme
explicamos no segundo item.
SALVO PELA DATA
Ocorre que SMJ, como sua condenação foi
decretada no dia 1º de julho de 2013 a perda
da função pública, conseqüência da
suspensão de seus direitos políticos por
igual período e as convenções eleitorais
consoante o calendário oficial do TSE se
iniciam no dia 20 julho, prosseguindo até o
dia 5 de agosto, período para convenções
partidárias escolherem as coligações e
candidatos, o Meraldo estará limpo, livre,
leve e solto.
UM SEMESTRE
Falando em tribunais e o etcétera, o leitor
sabe quantos dias por ano os ministros do
Supremo Tribunal Federal trabalham?
Conforme pesquisa da Folha de São Paulo,
eles têm 196 dias úteis no ano, ou seja, um
semestre e 16 dias laborativos. Consoante
levantamento da Folha, os ministros têm
direito a 60 dias de férias anuais, em janeiro
e julho, além de 18 feriados, seis a mais do
que a população em geral, o recesso de fim
de ano ocorrido entre 20 de dezembro e 6
de janeiro.
VIDE BOLSO
O governo federal autorizou reajuste de até
2,84% no preço dos remédios para 2018. O
reajuste já está em vigor desde o último
sábado (31). O aumento está publicado em
edição extraordinária do Diário Oficial da
União da última sexta-feira (30) em
resolução da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos. O reajuste será
de 2,09%, 2,47% ou 2,84%, conforme o
tipo do medicamento. Os índices estão
abaixo da inflação de 2017, que foi de
2,95%.
AZAR BRABO
Azarado o sujeito usuário de entorpecente,
com mandado de prisão em aberto e que foi
invadir a casa de um soldado da Polícia
Militar em Porto Esperidião. Ao ser
informado da sua situação no 1º Pelotão de
Polícia Militar, mesmo algemado e com as
mãos para trás, ele tentou fugir. A.G.S.
abriu a porta e o portão que não estavam
trancados na chave e saiu correndo para a
rua, mas foi detido e encaminhado para a
Delegacia de Polícia de Porto
Esperidião.Agora, ele vai aprender que não
se brinca com o azar e vai tirar boas férias
no xilindró.
ADEUS ELEIÇÃO
O recurso interposto pelo conselheiro
afastado do TCE, Antonio Joaquim, foi
negado pela primeira turma do Supremo
Tribunal Federal (STF), na terça-feira (3).
O objetivo seria reverter a suspensão de seu
pedido de aposentadoria da Corte de
Contas, proferido pelo ministro Luiz Fux.
Apenas um dos cinco ministros votou a
favor do conselheiro. Antonio Joaquim
tenta, já há algum tempo, conseguir reaver
seu direito de se aposentar do TCE e agora
fica proibido de se filiar a partido político.

ondas sonoras (voz humana) em impulsos
elétricos. Em 1879, D. Pedro II autoriza o
funcionamento da primeira Empresa de Telefonia
no Brasil e os primeiros telefones começam a
funcionar na cidade do Rio de Janeiro, sendo que
só 11 anos depois Heinrich Hertz descobriu as
ondas eletromagnéticas, que permitiriam
futuramente a invenção do rádio.
Da primeira transmissão radiofônica no
Brasil em 1922 à TV foram 28 anos de espera, pois
somente em 1950 acontecia com Assis
Chateaubriand, o primeiro programa da TV
brasileira transmitido pela TV Tupi. Daí até a
internet, foram mais 26 anos, quando em 1976
Steve Jobs apresentou ao mundo o Apple
Computer, primeiro computador pessoal. Para a
explosão dos milhões de telefones celulares, foi

rápido, após a implantação da internet no Brasil em
1995.
Nesta viagem, não poderíamos deixar de
apear na década de 80 do século passado quando o
saudoso (tipo Mandrake), Aderbal Michelis, o
sucessor de Rondon, mestre das telecomunicações
em Mato Grosso abriu as fronteiras do oeste com
instalações de torres de Radio e TV, ligando pontos
como macanudo do radio amador e programador
da Trans-Lider; dos anos dourados em Cáceres e
região. Concluindo, resta-nos reverenciar nesta
data a memória deste gigante das
telecomunicações, que como Graham Bell e
Morse, escreveu também e com gaudio, sua página
no setor das telecomunicações de Mato-Grosso,...
e Vamos Tele-Comunicare, que a vida segue,
graças à eles.

De política não se cansa
Não podemos nos cansar de discutir sobre
política, tampouco de sermos políticos. Não é de hoje
que tantos professores, pesquisadores, pensadores e
intelectuais brasileiros vem falando por todos os
cantos sobre a necessidade de colocarmos a política na
pauta de nossas preocupações e prioridades. E falam
não por interesses escusos, não por uma pretensa
conspiração, como alguns anunciam. Falam, na
verdade, com o objetivo de nos alertar para o fato de
que possíveis conquistas (ganhos) em direitos e,
principalmente, em dignidade, ocorrem, com a
necessária profundidade, a partir da política.
Sei que, ultimamente, diante do caos
manipulado e do ódio poluindo não só a atmosfera,
mas nossos corações e almas, o contexto não está
muito favorável para levantarmos a questão. Se o mato
não está para cachorro, quanto mais para nós, que volte
e meia tentamos, de algum modo, provocar o debate
político em nossas atividades e ações cotidianas.
Não está fácil. O desinteresse está grande e
as frustrações não são poucas também. É, eu sei. Mas
ó, o caso pede teimosia, e uma teimosia maior do que
aquelas birras que fazíamos na infância. Uma teimosia
que nos estimule a nos contrapormos à demonização
da política, como se ela e tudo que vem dela não
valessem de (e para) nada, como se pudéssemos, e aqui
temos uma das cerejas do bolo, misturar a política,
seus cantos e encantos, seus avanços e recuos, seus
diálogos e compartilhamentos, suas concordâncias e
discordâncias, com o que fazem dela. Não é a política
que temos que condenar.
Ao contrário, é a política que temos que
continuar apoiando e alimentando. É ela que nos ajuda
a seguir avançando em nossas conquistas de cada dia
por cidadania (ela é o nosso pão). Olha só, já que estou
tocando nessa questão, preciso situar a real, cidadania
sem política é mais do que um conto da carochinha, é
uma completa ilusão, um discurso de ocasião, vazio,
deslocado e superficial. Agora, quando aliada à
política, gente do céu, a história é outra, a cidadania
passa a reunir forças e inteligências, contagiando e
mobilizando a todos a promover e a sustentar

transformações. Até porque, parafraseando alguns
estudiosos de referência no assunto do nosso país: nós
não nascemos cidadãos, nós nos tornamos cidadãos.
Sim, vejam, a cidadania não é dada, é construída, e é a
política que nos orienta nesse processo.
Acho que poderíamos fazer um pacto. Um
pacto sobre a e a favor da política, na linha do que já
está sendo feito com os direitos humanos. Talvez soe
ingênuo, no entanto, ingênuo ou não, está mais do que
na hora de começarmos a assumir posição em razão do
que queremos enquanto sociedade que vive e – não sei
não, mas pelo que me parece –, infelizmente, aprendeu
a conviver, com realidades desiguais, injustas e
precárias.
Humanidade que é bom, “vish”, passa
longe, ética então, “oxe”, está a léguas de distância.
Assumir posição, nesse sentido, voltando ao ponto, é,
em primeiro lugar, não conceber a política como um
terreno hostil, desaconselhável, em que só há
inimigos. A disputa é e deve ser outra, e o nível
também dessa disputa é e deve ser outro. De modo a
entender e a superar nossas angústias, são ideias que
devemos confrontar e analisar; ideias que precisam ser
colocadas sobre a mesa com seriedade, sem achismos,
sem senso comum, sem fundamentalismos e
extremismos, sem oportunismos, sem incitação à
violência e ao medo. Afinal, é de política que
pretendemos tratar ou de um filme de terror? Assumir
posição é, em segundo lugar, estar disposto a respeitar
à diferença, levando-se em consideração que a
coletividade que formamos é diversa, colorida, plural.
E já digo logo, não me refiro a um respeito
fruto de um moralismo barato, embusteiro,
contraditório, muito menos a um respeito fruto de uma
tolerância falsa, preguiçosa e egoísta. O respeito que
me refiro não é o do isolamento ou o da reserva, mas é
o respeito das possibilidades de interações. O respeito
não deve nos afastar, mas nos aproximar. Por que nos
afastar se estamos no mesmo barco? E falando em
barco, é hora de remar.
Assumir posições é, em terceiro lugar,
discordar e se opor a manifestações e condutas que,
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como resultado prático, apenas tendem a diminuir e a
negar o outro, não admitindo, minimamente, a sua
existência. É também, alongando mais um pouquinho,
discordar e se opor a manifestações e condutas que, de
forma ardilosa, usam a democracia, quando convém,
como um escudo de defesa, para disseminar distorções
e inverdades e apagar do alcance de nossos sentidos,
as causas reais dos problemas que devemos combater
e dos desafios que devemos enfrentar.
Sobre isso, eu fico me perguntando: como
acreditar em manifestações e em comportamentos que
se valem das próprias bandeiras democráticas para se
legitimarem, mas que, pelo palavreado despejado e
pelas práticas demonstradas, é possível observar que
não possuem qualquer apreço pela democracia, pois
adotam como ponto de partida e de chegada, dentre
outras sandices, um discurso único, dito puro, neutro e
salvador, que se reinasse sufocaria qualquer som e
atitude dissonante.
E, por fim, assumir posição é, em quarto
lugar, compreender que somos políticos. E ser político
não significa ser ou parecer ser tudo de negativo que
plantaram, a mídia sobretudo, em nossas mentes ao
longo dos anos. Ser político não quer dizer que somos
corruptos, que temos um caráter duvidoso ou uma
índole perversa. Não, está para muito além.
Ser político, além de tudo o que já dissemos
até aqui, quer dizer que somos sujeitos de nosso
tempo, de nossas circunstâncias, de nossas vitórias e
derrotas, que acreditamos em nossas potencialidades e
que por isso mesmo é possível trilhar novos caminhos.
E mais, ser político é estar aberto a novas experiências,
ao desconhecido, ao hoje e ao porvir. Ser político é
amar o chão que pisamos e, a cada passo dado,
contribuir para que outros também consigam fazer o
mesmo.
Como comecei, termino, pelo menos por
ora, não podemos nos cansar de discutir sobre política,
tampouco de sermos políticos.

Rosane Michels - Editora
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NO DIDI PROFETA

Chefe do executivo deu boas vindas a todos os atletas e destacou a importância do esporte para a saúde, bem estar e revelar jogadores para representar a cidade

Prefeito Francis participa da
abertura dos Jogos Escolares
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

esporte para a saúde e o bem estar.
“estamos felizes por vocês
estarem aqui participando deste
momento esportivo, os jogos
escolares são uma forma de
revelar jogadores que poderão
representar a base de toda a
seleção esportiva, seja municipal,
estadual ou nacional. Todo o
evento foi preparado com muito
carinho e todos são mais que
vencedores! Boa sorte a todos.”
O Secretário Marcão
agradeceu ao prefeito pelo apoio
que a secretaria tem recebido para

a realização do esporte no
município, ainda agradeceu a
todos os atletas e os diretores das
escolas. “Convidamos os pais dos
atletas, amigos, familiares para
que venham, na medida do
possível, participar dos jogos,
torcer para seus filhos e tornar o
evento mais brilhante”.
Os alunos da APAE
marcaram a presenta com uma
bela apresentação coreográfica
ao som de Brasileirinho, e
também a equipe da HIPNOSE
BLACK.

MERENDA SEGURA

Operação da PF investiga desvio
de verbas em escolas de Cáceres

Festiva abertura contou com escolas e autoridades presentes

O

ginásio Didi Profeta foi
palco da abertura do 14º
jogos escolares da
juventude, etapa municipal, na
manhã de anteontem, (03). Com a
participação de 28 escolas da rede
municipal, estadual, federal e
particular a festa ficou por conta
dos atletas, que junto com as suas

torcidas deram um colorido
especial durante toda
apresentação das equipes.
A abertura foi marcada
pelo desfile das escolas, e com a
participação da Banda do 2°
B.Fron de Cáceres, que executou
o hino nacional, e teve o
momento mais marcante com o

Redação c/ R.D.N

desfile da tocha olímpica, sendo
que a primeira parte foi
conduzida pela a aluna da APAE,
Isabela e em seguida foi leva pela
aluna, Ana Carla que acendeu a
pira
O prefeito Francis Maris
deu boas vindas a todos os atletas
e destacou a importância do

SETE NA RODA

Policia faz limpa em boca
de fumo do Jd. Marajoara

SESP/MT c/ Redação

S

ete pessoas foram detidas
em uma residência por
comercializar drogas no
bairro Marajoara, em Cáceres. A
polícia chegou aos suspeitos após
uma denúncia feita pelo Centro
Integrado de Operações de
Segurança Pública (Ciosp).
Quando os policiais
chegaram no local, próximo a um
bar, um adolescente de 17 anos,
L.E.M.F., saiu correndo para
dentro da casa, desobedecendo as
ordens para que parasse.
Depois de entrar na casa,
os policiais militares do 6º
Batalhão encontraram os
suspeitos em um único quarto,

junto com entorpecentes e
dinheiro, configurando o tráfico
de drogas.
O adolescente L.E.M. F.
tinha a função de vender a droga.
Durante a revista, uma senhora,
V.A.L.S, 35, que estava com a
criança M.V.S. de apenas três
anos, autorizou os policiais a
verificarem seu celular. Nele,
várias fotos de arma de fogo,
cigarros de maconha e áudios de
criminosos monitorando
estabelecimentos comerciais e
veículos para roubos.
A suspeita levou a polícia
até a residência de L. H. C. S., 23,
na Rua dos Periquitos, no mesmo
Foto: PM/MT

bairro, onde o suspeito estava
com o menor P.N.L.S., 16. No
local foram encontrados um
simulacro de arma de fogo estilo
pistola, três munições intactas
calibre 32, uma porção de
cocaína, uma de pasta base e uma
considerada grande de maconha.
Cães farejadores do
Canilfron foram conduzidos a
residência para verificar se havia
mais entorpecentes, mas não foi
encontrado nada mais. Uma
conselheira Tutelar compareceu
ao Cisc, para onde todos foram
conduzidos e fez o Termo de
Entrega de Responsabilidade da
Criança a Família, para a avó
materna. Foram detidos também
L.C.L., 23 anos, W.A.P.S., 23, e J.
D. M. F., 36.

A

Polícia Federal deflagrou
na manhã de ontem, (4)
em Cáceres, a Operação
Merenda Segura, com objetivo de
investigar supostos desvios no
emprego de verbas públicas
federais destinadas à educação,
sendo cumpridos durante o dia,
10 mandados de busca e
apreensão. As medidas
cumpridas tiveram como foco a
execução de convênio para
aquisição de produtos da
merenda escolar em duas escolas
estaduais.
Uma das escolas, foi a São
Luiz, no bairro COHAB Velha, e
a outra Senador Mário Motta, no
bairro Jardim São Luis. A
Secretaria de Estado de Educação
(Seduc) confirmou o nome das

duas unidades e informou que
afastou recentemente o gestor da
Mário Motta por denúncias de
irregularidades na gestão.
Um mercado também é
alvo dos federais. Trata-se do
Mercado Cristal, no bairro
Rodeio e segundo apurou, a
denuncia de superfaturamento
partiu do Conselho Deliberativo
da Escola São Luiz, que relatou
ao Ministério Publico Federal
que o diretor da unidade em
questão estaria comprando
merendas fiado, gerando assim, o
superfaturando nos valores dos
produtos.
As ordens judiciais foram
expedidas pelo Juízo Federal da
1ª Vara da Subseção Judiciária de
Cáceres, onde tramita o inquérito.
Foto: Cáceres/Noticias

Escola São Luiz da COHAB Velha, foi uma das suspeitas

Drogas, arma e munições apreendidas na boca de fumo
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ARAPUTANGA

Presidente da Câmara advogado Oswaldo Alvarez estaria segundo o MPE, agindo com desonestidade e em direta afronta aos princípios da administração pública

MPE requer afastamento
de presidente da Câmara
MPE/MT c/ Redação
Foto: Arquivo

Oswaldo de Campos Junior, Pte. da Câmara de Araputanga

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio da Promotoria
de Justiça de Araputanga,
ingressou, no dia 27 de março
último, com Ação Civil Pública
cumulada com pedido liminar de
afastamento do presidente da
Câmara Municipal de
Vereadores, Oswaldo Alvarez de
Campos Junior, por ato de
improbidade administrativa.
Segundo o MPE, na
qualidade de presidente da
Câmara, o advogado Oswaldo
Alvarez passou a agir com
desonestidade e em “direta
afronta aos princípios
norteadores da administração

pública, seja arquitetando projeto
de lei capaz de atender a
interesses pessoais, seja agindo
com conivência diante de atos
lesivos ao erário”, destacou na
ação a promotora de Justiça de
Araputanga, Mariana Batizoco
Silva.
Conforme a ação, o
vereador cometeu diversas
irregularidades, em 2017 e 2018,
durante sua gestão. Entre elas está
o fato de o presidente da Câmara,
mesmo na qualidade de Membro
da Mesa do Poder Legislativo, ter
continuado a exercer a prática da
advocacia, além de ter se valido
de expediente fraudulento para
tentar acobertar a prática de atos

privativos da função de advogado
por ele praticados.
C o n f o r m e a s
investigações, restou
demonstrado que o presidente da
Câmara Municipal de
Araputanga de forma ardilosa,
após tomar conhecimento que o
MPE estava investigando a
incompatibilidade do exercício
da advocacia pelo parlamentar,
elaborou documento público
contendo informação falsa, tudo
no intuito de mascarar a prática
irregular da profissão.
De acordo com o
levantamento feito pelo MPE,
Campos Junior valeu-se de seus
conhecimentos técnico-jurídicos
para induzir a erro os demais
vereadores na aprovação de
emenda modificativa que
aumentava o piso salarial do
cargo de agente comunitário de
saúde, como forma de beneficiar
diretamente sua atual
companheira, ocupante de tal
cargo no Município.
Dentre outras acusações o
MPE diz que Campos Junior, em
diversos episódios, agiu em total
desconformidade com os
princípios e regras previstos no
Regimento Interno da própria
Câmara Municipal, ao autorizar
episódios em completa
dissonância com tais normativas,
sempre buscando mascarar as

irregularidades praticadas por
meio de manobras desonestas,
demonstrando, assim, a total
deslealdade com a própria
Instituição que integra
atualmente.
Após as investigações
preliminares, o Ministério
Público requisitou à Autoridade
Policial a instauração de
inquérito policial para apuração

do crime de falsidade ideológica e
contravenção penal pelo
exercício irregular da profissão
em desfavor de Oswaldo Alvarez
de Campos Junior e crime de
falso testemunho em face dos
servidores municipais Diulai
Mendes de Oliveira Bravo, Silvio
Caravier e Sueli Nunes Petreli
Costa.

ESTAGIÁRIO/RESERVA

Fórum de Quatro Marcos abre
processo seletivo para cadastro
TJ/MT c/ Redação

A

juíza diretora do Foro da
Comarca de São José dos
Quatro Marcos, Lilian
Bartolazzi Laurindo Bianchini,
determinou a publicação do Edital nº
6/2018, que torna público a abertura
do processo seletivo para cadastro de
reserva de estagiários de nível
médio, e do Edital nº 7/2018, que
torna público a abertura do processo
seletivo para cadastro de reserva de
estagiários de nível superior.
Para nível médio, as
inscrições serão realizadas
gratuitamente e recebidas
exclusivamente na Central de
Administração do Fórum, situado na
Avenida Getúlio Vargas, s/n.º, Bairro

Jardim Vista Alegre, no período de 4
a 13 de abril, no horário das 13h00 às
18h00. Já as inscrições para nível
superior serão recebidas no período
de 9 a 20 de abril, das 13h00 às
18h00, no mesmo endereço acima.
As vagas serão preenchidas
conforme o quantitativo a ser
informado pela Divisão de Estágio
Curricular do Departamento de
Recursos Humanos do Tribunal de
Justiça.
Os interessados deverão
verificar os demais regulamentos do
processo seletivo no Edital n.º
14/2012 da Gerência Setorial de
Concursos Públicos. Mais
informações: (65) 3251-1182.
Foto: Arquivo

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Comarca de Mirassol implanta
Círculos de Construção de Paz
Assessoria c/ Redação

C

entro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania da
Comarca de Mirassol D'Oeste,
coordenado pela Juíza de Direito Edna
Ederli Coutinho, abriu na última
segunda feira, 2, juntamente com a
assessoria pedagógica estadual e as
secretarias municipais de Educação e
de Assistência Social (CRAS), uma das
ferramentas da Justiça Restaurativa –
Círculos de Construção de Paz, que se
encerra nesta quinta feira, 5.
A metodologia do Círculo de
Construção de Paz é um processo
simples e estruturado para organizar a
comunicação em grupos que desejam
prevenir e transcender os conflitos,
tomar decisões de forma eficiente, mas,
acima de tudo, é um espaço seguro para
construir relacionamentos saudáveis,
com qualidade.
O Círculo está sendo
apresentado para os professores da
Escola Estadual Padre Tiago, da Escola
Municipal Centro Educacional, equipe
do CRAS, bem como para os agentes
da infância de juventude, conselheiros
tutelares e secretárias da educação,
assistência social e para a assessoria
pedagógica do Estado.
O evento conta com 11
colaboradores, todos capacitados para
aplicar a ferramenta e terá o apoio de

três orientadoras do NugJur do
Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso.
A juíza coordenadora do
CEJUSC Edna Ederli Coutinho, que já
participou do Círculo, ressalta a
importância de mais uma ferramenta da
Pacificação Social à disposição do
Poder Judiciário, “é uma nova forma de
reunir as pessoas, chegar a um
entendimento mútuo, fortalecer
relacionamentos e resolver problemas

grupais”.
Para a gestora Marisa
Minowa, que atuará como facilitadora
do Círculo com a equipe do CRAS
alega que é de grande valia as práticas
restaurativas. Destaca ela, que elas
promovem a conscientização, em que
todos falam e todos escutam de forma
respeitosa num ambiente seguro, o que
proporciona o desenvolvimento da
empatia, essencial para o
entendimento.

Inscrições são realizadas na Central de Administração do Fórum

Foto: Divulgação

Juíza de Direito Edna Ederli Coutinho coordena grupo
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FIM DA LINHA

Quadrilha usava iscas (mulheres na beira de estrada) para atrair os motoristas) e aranhas (pessoas que subiam na carreta) para desconectar o reboque do cavalo)

Presa quadrilha que roubava
carretas com resgate de refém
Secom/MT c/ Redação
Foto: PJC/MT

comercialização no Paraguai.
o adolescente L.A. S, 17,
Os criminosos também responsável por manter a
vendiam, junto a empresas vítima refém em matagal,
r e c e p t a d o r a s , a s c a rg a s utilizando para isso um
roubadas dos caminhões, revólver calibre .38 (com cinco
contendo itens diversos como munições intactas).
combustível, grãos, bebidas,
O caminhão roubado
etc.
(Scania, cor vermelha) foi
D e a c o r d o c o m o encontrado à beira da rodovia
delegado titular da Derrfva, 364, km 315. Os veículos de
Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, p a s s e i o u t i l i z a d o s p e l a
a quadrilha começou a atuar quadrilha também foram
em agosto do ano passado.
apreendidos.
Foram presos os
As investigações
suspeitos Paulo Victor da Silva apontaram que a quadrilha
Camargo, 28, apontado como distribuía a carga roubada dos
líder da quadrilha, Elwis caminhões em empresas
Clayton Fahy, 35, e sua receptadoras e levavam o
c o m p a n h e i r a J a c q u e l i n e veículo para o Paraguai, onde
Patrícia Silva Alfonso, 21 – era comercializado por valor
que no momento da prisão inferior ao de mercado.
confessaram ter como
O foco principal do
a t r i b u i ç ã o n o b a n d o o grupo era o caminhão carreta
desligamento do rastreador dos tipo LS, marca Scania,
c a m i n h õ e s ; K a r o l a i n e avaliado em aproximadamente
Aparecida da Silva, 20, que R$ 350 mil.
atuava como “isca” para atrair
No País vizinho, ele era
Ladrão Elwis Fahy e sua comparsa JacquelineAlfonso
os
caminhoneiros.
vendido
por cerca de R$ 50
m a a s s o c i a ç ã o da Delegacia Especializada de criminosos.
Também foi apreendido mil.
criminosa armada, Repressão a Roubos e Furtos
O trabalho integra a
que atuava fortemente de Veículos (Derrfva), da operação “Conexão”, que ao
CANO & CANA
no roubo de caminhões e P o l í c i a C i v i l . U m longo de seis meses de
cargas em Mato Grosso, foi caminhoneiro, de 42 anos, foi investigação prendeu 27
desarticulada na noite da resgatado em área de matagal, pessoas envolvidas em roubo
última terça-feira (3) em ação após ser mantido refém pelos d e c a m i n h õ e s p a r a

U

Suspeito preso pelo Gefron
tentou dispensar revolver
Gefron c/ Redação

S10 E COROLLA

Foto: Gefron/MT

PM recupera dois carros de luxo
avaliados em mais de R$ 200 mil

SDESP-MT c/ Redação

P

oliciais militares
recuperaram na manhã
de ontem, (4) dois carros
de luxo roubados em
Rondonópolis e Cuiabá, e
prenderam duas pessoas em
flagrante delito.
Os dois veículos com
suspeita de posterior escambo
na Bolívia por cocaína,estão

avaliados em mais de R$ 200
mil. Em Cáceres, a poucos
quilômetros da entrada da
cidade, na BR-070, por volta
das 8h00, policiais do 6º
Batalhão fizeram um cerco e
abordam uma caminhonete S10, de cor branca e placa de
Rondonópolis.
No carro, roubado horas
Foto: Alecy Alves

Camioneta S-10 teria destino da fronteira do pó

antes em Rondonópolis,
estavam o casal Fhagnner João
Bosco Junior Machado Santos,
2 2 , e Vi c t o r i a F e r r e i r a
Zamperoni, 20.
Os dois acabaram
presos. Em Cuiabá, no bairro
Alto da Glória, policiais da 4ª
Companhia de PM do Três
Barras localizaram um veículo
modelo Corolla, de cor prata,
roubado horas antes. O carro
estava abandonado em uma rua.
Em ambos os casos a PM
prossegue com diligências. No
caso de Cáceres, os policiais
estavam atentos à possibilidade
de um outro veículo roubado em
Rondonópolis, um Corolla
cinza de placa QBL-0206
passar pela região com destino à
fronteira com a Bolívia.
Já na Capital, policiais
continuaram fazendo rondas na
região onde o Corolla prata foi
localizado e áreas próximas na
tentativa de prender os autores
do roubo.

Trabuco estava com um dos motociclistas que tentou dispensar

O

Gefron durante
patrulhamento na
e s t r a d a
d e
Mirassolzinho próximo a Jauru,
por volta das 22h00 da última
segunda feira (2), abordou dois
motociclistas,Eneas Soares
Lins de Souza, 21, que estava
em uma motocicleta NXR
BROS e Adevaldo da Silva
Rosa, 32, que estava em uma
motocicleta Honda CB300 e
trafegavam sentido Jauru na BR
174.
Ao avistar os
intermitentes da viatura ligados

o suspeito Eneas que estava na
Bros dispensou algo que estava
em sua cintura, os policias
abordaram os suspeitos e
fizeram uma varredura no local
e foi encontrado um revolver
calibre 38 com numeração
legível e com 6 munições
intactas.
Diante dos fatos os
suspeitos e o material
apreendido foram
encaminhados até a delegacia
de Jauru-MT para as
providencias necessárias.
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PRAZO MAIOR

Aprovado em caráter terminativo, não havendo recurso para analise pelo plenário do Senado, o texto vai direto para a Câmara dos Deputados

Senado aprova PL que determina
180 dias para licença-maternidade
Senado c/ Redação
Foto: Reprodução

Dilação do prazo visa manter prevenção à saúde do bebê

A

licença- maternidade de 180
dias, já praticada por empresas
públicas e algumas privadas,
está mais perto de ser uma realidade para
todas as mulheres. Foi aprovado ontem,
(4), na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado, o Projeto de Lei do
Senado (PLS) 72/2017, que amplia o
prazo da licença-maternidade de 120
para 180 dias.
O texto, de autoria da senadora
Rose de Freitas (MDB-ES), também
permite ao pai acompanhar a mãe do
bebê em consultas e exames durante a

gravidez. Como foi aprovado em caráter
terminativo, caso não haja recurso para
que a proposta seja analisada pelo
plenário do Senado, o texto seguirá
direto para a Câmara dos Deputados. "É
uma medida que estimula a paternidade
responsável, inserindo o genitor, desde
os primeiros momentos, na rotina de
cuidados com o seu filho que irá nascer",
disse o relator da proposta, Paulo Paim
(PT-RS).
Sobre a extensão da licença
maternidade, o relator indicou dados da
Sociedade Brasileira de Pediatria,

mostrando que bebês que ficam seis
meses ao lado da mãe têm reduzidas as
chances de contrair pneumonia,
desenvolver anemia ou sofrer com crises
de diarréia. Segundo o relator, o Brasil
gasta somas altíssimas por ano para
atender crianças com doenças que
poderiam ser evitadas, caso a
amamentação regular tivesse ocorrido
durante os primeiros meses de vida.
Outra proposta mais
abrangente sobre o assunto está em
análise na comissão, mas apesar de lida e
discutida, ainda não pode ser votada por
falta de quórum. Também da senadora
Rose Freitas, o PLS 151/2017 modifica
a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para ampliar a licençamaternidade para 180 dias, permitindo o
compartilhamento de 60 dias, mesmo
nos casos de licença-adoção. Na
proposta, além de ampliar o tempo da
licença, a senadora sugere o aumento no
prazo da licença-maternidade, com a
possibilidade de compartilhamento,
como estímulo à paternidade
responsável.
A proposta ainda prevê a
concessão de licença-maternidade em
dobro, no caso de filho com deficiência
ou com necessidade especial, com
previsão de compartilhamento por até a
metade do prazo, com o cônjuge ou
companheiro, de forma alternada.
O senador Jorge Viana (PTAC), relator da proposta, apresentou um
substitutivo ao projeto, favorável ao
compartilhamento dos cuidados da
criança nos primeiros meses de vida.

Para o senador, cabe aos pais, em
conjunto, decidir quem está mais apto,
nos primeiros meses de vida do bebê, a
ficar afastado de seu posto de trabalho, a

fim de ministrar os cuidados necessários
ao bem-estar da criança, e quem, no
mesmo período, está em melhores
condições de permanecer trabalhando.

FORA DO CARGO

Turma do STF nega agravo
de conselheiro do TCE-MT
F.M c/ Redação

P

or maioria de votos, a Primeira
Turma do Supremo Tribunal
Federal negou anteontem, 3,
provimento a agravo regimental
interposto contra decisão do ministro
Luiz Fux, tomada no inquérito policial
que determinou a suspensão do
andamento do processo de
aposentadoria do conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, Antônio Joaquim Moraes. O
agravante é investigado pela suposta
prática dos delitos de corrupção passiva,
sonegação de renda, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.
As investigações, oriundas do
acordo de colaboração premiada do exgovernador de Mato Grosso, Silval
Barbosa, apontam conselheiros teriam
condicionado a continuidade das obras
da Copa do Mundo de 2014 ao
pagamento de R$ 53 milhões em
propina.
No agravo regimental, a defesa
de Moraes – afastado do cargo por
decisão liminar do ministro Fux – alega
que, quando foi deflagrada a operação
policial que originou investigação, o
pedido de aposentadoria já havia sido

f o r m a l i z a d o n o T C E - M T. A
Procuradoria-Geral da República (PGR)
se manifestou no sentido da aplicação na
esfera penal de resolução do Conselho
Nacional da Justiça (CNJ) que diz que,
na pendência de processo
administrativo disciplinar (PAD), não se
pode deferir pedido de aposentadoria.
Ao votar pelo desprovimento
do recurso, o ministro Luiz Fux afirmou
que a suspensão do processo de
aposentadoria visa assegurar a
efetividade da medida de perda do cargo
no caso de eventual condenação
c r i m i n a l
d o
conselheiro.Acompanharam o voto do
relator os ministros Roberto Barroso,
Rosa Weber e Alexandre de Moraes,
que, por sua vez, esclareceu que a
Resolução 135 do CNJ prevê que, na
existência de procedimento que pode vir
a cassar ou a decretar a perda do cargo de
magistrado, fica suspenso o pedido de
aposentadoria.
Único a divergir, o ministro
Marco Aurélio salientou que não há
obstáculo para que o conselheiro se
aposente. “Este ato não prejudicará o
curso do processo-crime”, disse.
Foto: Rogério Florentino

Antônio Joaquim Moraes quer se aposentar no TCE
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Dourado da capital solicitou a CBF a antecipação dos jogos dominicais para sábados na Arena Pantanal, enquanto que tabela D, inclui Dom Bosco e Sinop

Cuiabá altera as datas de jogos
e CBF lança tabela da Série D
O
Redação c/ O.E

Foto: Peterson Campos

Cuiabá fez junto a CBF a
alteração dos seus jogos
na Arena Pantanal, para
que fossem remarcados e que ao
invés do domingo, as partidas
ocorram no sábado à tarde na
Arena Pantanal.
Com exceção da 1ª partida
contra o Luverdense, que em
virtude da Semifinal da Copa
Verde que será na quinta feira
(12), o jogo de estréia na Série C
teve que ser mantido no domingo,
mas todas as outras do 1º turno
foram antecipadas para sábado às
16 horas.
Na primeira rodada,
dia15, domingo às 18h00 -

Cuiabá x Luverdense; Na 4ª
Rodada, 5/5, sábado às 16h00 Cuiabá x Tupi/MG; Na 6ª
Rodada, 19/5, sábado às 16h00 Cuiabá x Operário/PR; Na 7ª
Rodada, 26/5 - sábado às 16h00 Cuiabá x Ypiranga/RS e na 9ª
Rodada, 9/6 - sábado às 16h00 Cuiabá x Bragantino/SP.
Também foi publicada
sem alterações esta semana
através da CBF, por meio da
diretoria de competições, a tabela
detalhada da Primeira Fase do
Campeonato Brasileiro da Série
D 2018, informando os dias,
horários, e estádios em que serão
realizadas as partidas.

Nesta Primeira Fase, os
jogos serão em grupos
regionalizados e se classificarão
para a Segunda Fase 32 clubes,
todos os times primeiros
colocados de cada grupo, se
somarão com os quinze melhores
segundos colocados. Sinop e
Dom Bosco, jogam no domingo
(22), mas enquanto o Galo do
Norte vai até Ceilândia, o Azulão
da Colina recebe na Arena
Pantanal o Brasiliense.
Tabela: 1ª Rodada, Grupo A11:
22/4, domingo às 14h00 Ceilândia-DF x Sinop; Grupo
A10: 22/4, domingo às 16h00 Dom Bosco x Brasiliense-DF; 2ª

Direção do Cuia visa data mais acessível aos torcedores

PÉ-VERMELHO

Novo técnico do Verdão de Lucas
cobra reforços e defende produção
S.N c/ Redação

A

diretoria do Luverdense
Esporte Clube,
apresentou, há pouco,
oficialmente o substituto de Odil
Soares. Trata-se de Luizinho
Vieira, formado nas categorias de
base do Atlético Paranaense. O
novo treinador também já
trabalhou três anos ao lado de
Abel Braga, comandante do
Fluminense Futebol Clube. Já na
chegada adiantou que o clube
deve procurar reforços para
seguir na Copa Verde e na série C.

“O Luverdense tem feito
um trabalho excepcional nos
últimos anos. Venho para
trabalhar com metas e cobranças
em cima dos atletas. Futebol é
para se trabalhar com produção e
temos que fazer isso. Já conheço
alguns jogadores do clube e ao
longo dos dias vou subtraindo as
informações necessárias, das
características deles. Estou
disposto a trabalhar e muito para
poder organizar a equipe, ter uma
idéia e controle de jogo sem e com
Foto: Arquivo

Luizinho Vieira trabalhou três anos ao lado de Abel Braga
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bola. Enfim, temos metas”,
garantiu o novo treinador.
Ao lado de Luizinho
também foi apresentado o novo
reforço, o volante André Oliveira,
23 anos, que disputou o
Campeonato Paranaense pelo
Foz do Iguaçu. “Fiz um bom
campeonato em Foz e decorrente
disso consegui chegar ao
Luverdense. Agora é dar
continuidade no trabalho para
conseguir os objetivos junto com
o Verdão. Tenho um passe bom e
trabalho para deixar os atacantes
em boas condições. Estou muito
empenhado”. O diretor de
Futebol, Maico Gaúcho, avaliou
que este é um novo momento para
o Luverdense. “Luizinho vem
para mudar o pensamento do
clube, em algumas coisas que nós
que estamos dentro ainda não
tenhamos visto. Temos que
continuar o trabalho.
Não adianta ficarmos aqui
chorando porque a notícia de
domingo já é velha. Não
havíamos nos programando para
perder para o Sinop nos pênaltis,
mas temos que respeitar, toda
ação causa uma reação e levou a
diretoria a troca de comando,”
concluiu.

Rodada, Grupo A10: 29/4,
domingo às 16h00 Corumbaense-MS x Dom Bosco;
Grupo A11: 29/4, domingo às
17h00 - Sinop x NovoperárioMS. 3ª Rodada, Grupo A11: 4/5,
sexta às 18h30 - AparecidenseGO x Sinop; Grupo A10: 6/5,
domingo às 16h00 - Dom Bosco x
Iporá-GO; 4ª Rodada, Grupo
A10: 12/5, sábado às 14h30 Iporá-GO x Dom Bosco; Grupo

A11: 13/5, domingo às 17h00 Sinop x Aparecidense-GO; 5ª
Rodada, Grupo A10: 20/5,
domingo às 16h00 - Dom Bosco x
Corumbaense-MS; Grupo A11:
20/5, domingo às 16h00 Novoperário-MS – Sinop; 6ª
Rodada, Grupo A10: 27/5,
domingo às 17h00 - BrasilienseDF - Dom Bosco, Grupo A11 e no
dia 27 de maio, domingo às
17h00 - Sinop x Ceilândia-DF.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels
No rol dos aniversariantes de hoje o querido
amigo Ricardo Vanini celebra a data ao lado
dos amigos e familiares. Rogamos ao
Criador um ano pleno de felicidades, saúde,
paz e muito amor. Parabéns!

Esotérico
A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
seu signo indicando um dia
de movimento em projetos
de médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com pessoas estrangeiras. Um
novo emprego e projeto com uma
multinacional pode estar a caminho.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
Áries indicando um dia de
movimento e boa
comunicação. O momento pode envolver
um novo contato comercial que levará
rapidamente à concretização de um novo
contrato.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
Áries indicando um dia de
interiorização e necessidade
de reflexão. Uma parceria financeira
começa a ser desenhada pelo Universo. O
momento pode envolver acordos e
negociações envolvendo grande soma de
dinheiro.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto
do Sol e Mercúrio unidos
em Áries indicando um dia
de movimento na vida
material e financeira. Uma nova
oportunidade de negócio pode surgir e
você deve estar pronto para abraçar essa
nova oportunidade.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
Áries indicando um dia de
movimento na vida social e
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
o surgimento de uma nova parceria
comercial.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto
do Sol e Mercúrio unidos
em Áries indicando um dia
de movimento na vida social e
aproximação de pessoas interessantes.
O momento pode envolver o início de
um romance ou namoro. Prepare-se para
novas emoções.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto
do Sol e Mercúrio unidos
em Áries indicando um dia
de movimento bastante positivo no
trabalho. O dia segue com boas
novidades relacionadas a um projeto ou
novo emprego. Abra os braços para as
oportunidades.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto
do Sol e Mercúrio unidos
em Áries indicando um dia
de interiorização e maior envolvimento
com seu mundo emocional, que passa por
um momento de maior equilíbrio.
Procure envolver-se em atividades que
unam mente e corpo.

A Lua entra em Sagitário
começa a receber um ótimo
aspecto do Sol e Mercúrio
unidos em Áries indicando
um dia de movimento
agradável na vida social e
para o seu coração. Um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.
Uma viagem internacional pode marcar uma
nova fase.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
Áries indicando um dia
movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. O
momento pode envolver um importante
contato comercial com uma grande
empresa ou instituição.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
Áries indicando um dia de
maior envolvimento com a
vida doméstica e os relacionamentos em
família. O momento pode envolver a
decisão pela compra ou venda de um
imóvel ou uma reforma em sua casa.

A Lua entra em Sagitário e
imediatamente começa a
receber um ótimo aspecto do
Sol e Mercúrio unidos em
Áries indicando um dia
bastante movimentado no
trabalho. Um novo projeto ou promoção
pode ser aprovado. O momento pode
envolver uma reflexão sobre seu caminho
profissional.

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

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

Nosso flashs também é endereçado ao aniversariante
Juliano Oliveira Silva que marca mais um golaço no placar
da vida. Ju, que Deus lhe conceda muitas benção nesse
novo ano. Grande abraço!

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

Celebrou data nova Clélia Cecília Breve
Faria que recebeu os amigos para o
tradicional parabéns. Milhões de felicidades
e vitórias é o que lhes desejamos. Feliz Niver!

Alô mais que especial ao casal Lécio Moura e Maria
Arruda, que esbanjam simpatia e amor por onde passam.
Que Deus conserve vocês sempre assim, felizes e de bem
com a vida.
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