
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

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando o início 
de algumas dificuldades 
em sua rotina. Prepare-se 
para o enfrentamento de 

dificuldades e atrasos em projetos que 
já estão em andamento. Um novo 
projeto pode ser adiado.
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By Rosane Michels

Esotérico

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado 
em Virgem indicando a 
possibilidade de retorno 
de um amor do passado. 
Um romance, que vem 

sendo desenhado pelo Universo, pode 
passar por momentos de comunicação 
confusa e mal entendidos.

Mercúrio começa um 
movimento retrógrado em 
seu signo indicando um 
período em que sua 
p a c i ê n c i a  d e v e  s e r  

exercitada. Pequenos obstáculos e 
acontecimentos desagradáveis podem 
impedir o livre andamento de sua rotina. 
Cuidado com computadores e celulares.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando um 
período de pequenas 
dificuldades domésticas e 
m a l  e n t e n d i d o s  

familiares. Não comece uma reforma 
neste momento e tome cuidados 
redobrados com eletrodomésticos.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando um 
período de três semanas, 
em que você deve tomar 

cuidados redobrados com pequenos 
acidentes que impeçam sua livre 
locomoção. Cuide com carinho das 
articulações.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando um 
período de enfrentamento 
de pequenas dificuldades 

financeiras. Prepare-se para alguns 
atrasos e pequenos obstáculos que 
possam prejudicar o andamento de 
seus negócios.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado 
em Virgem indicando um 
período de enfrentamento 
de dificuldades com um 

projeto profissional ou plano de 
carreira. Uma empresa ou equipe que 
você já fez parte pode voltar a 
procurar você.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado 
em Virgem indicando um 
período de pequenas 
dificuldades em projetos 

que envolvam viagens ou publicações. 
Uma viagem pode ser adiada. Tome 
cuidados redobrados com mal 
entendidos.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com seu 
mundo emocional, que 

pode passar por alguns desequilíbrios. 
Cuide de sua vida sexual e emocional. 
Não assine documentos importantes 
neste período.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado 
em Virgem indicando um 
período de enfrentamento 
de dificuldades nos 

relacionamentos. Os mal entendidos 
devem ser evitados. Procure ser claro 
na comunicação. Não firme nenhuma 
parceria neste momento.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
fragilidade em sua saúde e 

queda da energia vital. O período pede 
maior cuidado consigo mesmo, 
especia lmente  com o s is tema 
respiratório. Medite e pratique yoga.

Mercúrio começa seu 
movimento retrógrado em 
Virgem indicando um 
período de pequenas 
dificuldades com uma 
equipe de trabalho. Mal 

entendidos podem surgir. Um trabalho 
em equipe pode sofrer com atrasos e 
desorganização.

***********************************
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Abrimos nossa High Society parabenizando o jovem 
André Merotti que passou na banca de Monografia 
do curso de Agronomia da Unemat.  Desejamos 
sucessos nesta nova jornada e que venha a colação 
de grau e o baile de formatura.

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

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

Um alô mais que especial a Dra. Maria Elena, Flavia 
e Sueli que atendem a todos com muita atenção, 
carinho e seriedade no Laboratório Líder da cidade 
de Quatro Marcos. Sucessos!

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

Curtindo uma temporada nas praias do Rio de 
Janeiro o nosso querido amigo Demis Rogério que 
esta voluntariando os jogos olímpicos e os 
paralímpicos. 

Flores multicoloridas a simpática Marlene 
Fornanciari que por onde anda cativa a todos com 
seu jeito de ser. Bom dia!

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

Competência e simpatia caminham lado a lado na 
vida de Ademir Bastos que sabe muito bem como 
atender os clientes na Canopus Veículos. Grande 
abraço e ótimo trabalho.
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lembrar que será o sétimo título dele 
em sete possíveis desde que a 
competição foi criada.

-  Algumas vezes não 
consegui a melhor performance. 
Mas ganhar a Diamond League sete 
vezes significa que segui no topo. A 
cada ano fica mais difícil, então 
tenho que forçar o máximo que der.

Campeão em Londres 2012, 
Lavillenie era o grande favorito do 
salto com vara nos Jogos Olímpicos. 
Após perder a medalha de ouro para 
Braz, de apenas 22 anos, o recordista 
mundial indoor ficou visivelmente 
abalado. Irritado com a torcida, 
chegou a fazer uma infeliz 

comparação com o americano Jesse 
Owens, atleta que venceu provas de 
velocidade em 1936, diante da 
Alemanha Nazista. Posteriormente, 
Lavillenie se arrependeu e pediu 
desculpas pelo comentário. Ele 
continua sendo alvo dos brasileiros 
nas redes sociais.

A p ó s  a  O l i m p í a d a ,  
Lavillenie participou de duas 
competições. Foi prata na Diamond 
League de Lausanne e levou ouro em 
Paris, nesse sábado. Ele e Thiago não 
se falavam até pouco tempo, mas 
depois do incidente na final olímpica 
t i v e r a m  u m a  e s p é c i e  d e  
reconciliação.

Globo Esporte

Coelho foi o autor do outro.
Com a vitória, o Avaí 

chegou aos 29 pontos ganhos, 
enquanto o Luverdense ficou para 
trás, com 28 pontos na classificação.

Na próxima rodada, o Avaí 
terá pela frente o Ceará, no estádio 
Castelão, no domingo, às 18h30, e o 
Luverdense receberá o Paysandu, no 
Passo das Emas, às 21h30, na sexta-
feira.

 Avaí contou com a sorte Opara vencer o Luverdense 
por 2 a 1. Nos acréscimos, 

Romulo marcou o gol da vitória após 
jogo truncado e cheio de erros de 
passes. 
 O gol da vitória, inclusive, 
surgiu em jogada estranha na área, 
nos acréscimos. Diogo Silva cortou 
cruzamento, e a bola acabou 
pegando na mão de Romulo antes de 
entrar. O Luverdense ficou na bronca 
com a arbitragem. 

A partida foi disputada na 
noite de terça-feira, na Ressacada, 
pela 22ª rodada da Série B do 
Brasileiro. O primeiro gol saiu no 
primeiro tempo, com Romulo. 
Quando tinha um homem a mais 
(Raul Prata foi expulso), Tozin 
empatou para o Verdão do Norte e ia 
celebrando o empate até a jogada 
polêmica.

D o i s  l a n c e s  f o r a m  
determinantes para a vitória do Avaí. 
O primeiro ocorreu na expulsão de 
Raul Prata, que deixou o Luverdense 
com um homem a menos. 

O segundo aconteceu nos 
acréscimos com o gol polêmico de 
Romulo em lance que a bola bateu no 
braço do atacante.

Pouco antes da expulsão, o 
Luverdense ainda reclamou de um 

toque no braço do volante Luan.
O atacante Romulo é 

formado nas categorias de base do 
Avaí e tem sido fundamental nesta 
recuperação do time na Série B do 
Brasileiro. Ele marcou três dos 
últimos quatro gols do Leão na 
competição. 

Além dos dois desta noite, o 
atleta havia feito um na vitória sobre 
o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Lucas 
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contar que o amigo Sam Kendricks 
já lhe pediu conselhos para pular 
mais de 5,90 metros, o francês foi 
questionado se daria conselhos para 
o brasileiro sobre como passar por 
mais de 6,15m e, com bom humor, 
apontou a importância de se confiar 
no treinador. No entanto, o mesmo 
jornalista perguntou na sequência se, 
agora, era ele quem deveria pedir 
conselhos a Thiago Braz para saltar 
6,03m - recorde olímpico. Lavillenie 
não gostou.

- Já saltei mais de 6 metros 
mais de 17 vezes na minha carreira. 
Então, não preciso pedir isso para 
ninguém - disse o francês, um pouco 
mais ríspido. 

No mais, Renaud Lavillenie 
deixou um pouco de lado a ainda 
recente frustração olímpica. Ele já é 
virtual campeão da Diamond League 
- principal circuito do calendário 
internacional do atletismo. Vale 

 cena lembrava o que Aaconteceu naquela noite no 
Engenhão. Ao lado do 

campeão olímpico Thiago Braz 
e s t avam o  f r ancês  Renaud  
Lavillenie, agora atual vice-
campeão, e o americano Sam 
Kendricks. Três semanas depois de 
dividirem o pódio do salto com vara 
nos  Jogos do Rio,  os  t rês  
participaram de uma coletiva de 
imprensa na etapa de Zurique da 
Diamond League, na quarta-feira. 

O detalhe é que foi o 
primeiro reencontro de Thiago e 
Renaud desde a final olímpica. E 
apesar do tom mais amistoso durante 
a maior parte do tempo, a tensão 
voltou a se fazer presente no final, 
quando o francês não gostou de ser 
perguntado se pegaria dicas com o 
brasileiro. Na quinta, os atletas farão 
uma espécie de tira-teima na 
competição.

Thiago estava tranquilo e à 
vontade. Ao ser questionado sobre 
como sua vida mudou desde o salto 
de 6,03m que lhe rendeu a conquista 
histórica, não negou que ganhou 
uma nova posição. 

-  T i v e  u m a  g r a n d e  
oportunidade. Muita gente gente 
ficou admirada e disse que foi uma 
ótima prova. Hoje me enxergam 
como um ''salvador da pátria" no 
atletismo, digamos. É o que dizem. 

De  tão tranquilo, Thiago 
chegou na coletiva de imprensa com 
cinco minutos de atraso. O mediador 
até brincou que "o horário dos sul-
americanos é diferente dos demais". 
O brasileiro cumprimentou os dois 
rivais com aperto de mãos.

Lavil lenie também se 
manteve com um semblante bem 
mais relaxado do que na Olimpíada, 
mas mostrou irritação com a 
pergunta de um repórter. Logo após 

Globo Esporte

Durante coletiva da Diamond League, Lavillenie é questionado se pegaria conselhos 
com novo campeão olímpico e rebate: ''Já saltei mais de 6 metros 17 vezes''

"Salvador da pátria", Braz tem novo 
climão em reencontro com francês

Thiago Braz aperta a mão de Lavillenie antes de coletiva  

Foto: Ivan Raupp

NERVOSINHO

Romulo faz gol polêmico, e Avaí vence 
Luverdense na estreia de Claudinei Oliveira

CASTIGO NO FIM

Foto: Globo Esporte

A partida foi disputada na noite de terça-feira, na Ressacada
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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: 
A A GOMES E CIA LTDA (CNPJ Nº 01.226.420/0001-53) RUA GENERAL OSORIO 1520 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
165731 – 30/08/2016 – Nº TIT 037241 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM A DA TABELA D CUSTAS; A A 
GOMES E CIA LTDA (CNPJ Nº 01.226.420/0001-53) RUA GENERAL OSORIO 1520 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165735 
– 30/08/2016 – Nº TIT 37057002 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; A A 
GOMES E CIA LTDA (CNPJ Nº 01.226.420/0001-53) RUA GENERAL OSORIO 1520 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165736 
– 30/08/2016 – Nº TIT 37057001 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; 
AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA (CPF Nº 045.608.961-60) VILA PICADA N S/NUMERO - BAIRRO VILA PICADA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165801 – 31/08/2016 – Nº TIT BH009190 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: NORTE SAUDE SA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; 
ANTONIO CARLOS FERREIRA DIAS (CPF Nº 488.696.941-00) RUA FLAMBOYAM 16 - BAIRRO MASSA BARRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165779 – 31/08/2016 – Nº TIT 46028 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM D 
DA TABELA D CUSTAS; ARNALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (CPF Nº 006.292.821-02) QD A LT 06 LOTEAMENTO ST TEREZINHA - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 165776 – 31/08/2016 – Nº TIT 201600307 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES – 
ITEM C DA TABELA D CUSTAS; BARBOSA DA SILVEIRA E SILVEIRA LTDA M (CNPJ Nº 13.498.194/0001-49) BR 174 KM 09 MARGEM ESQUERDA SN - 
BAIRRO ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165733 – 30/08/2016 – Nº TIT 14298 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
CLEBER KOJI DE SA – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; CELIA CONCEICAO DA SILVA (CNPJ Nº 10.279.843/0001-22) RUA DOS EUCALIPTOS 190 - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165743 – 30/08/2016 – Nº TIT 156460 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ATACADAO SA – ITEM F 
DA TABELA D CUSTAS; EDILAINE DOS SANTOS ANDRE (CPF Nº 032.960.771-54) R D Q01 L 7 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165767 – 
30/08/2016 – Nº TIT 508074 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM B DA TABELA D 
CUSTAS; EDILSON PEREIRA BEZERRA (CPF Nº 004.469.851-80) RUA DO AREAL 65 - BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165764 – 30/08/2016 – Nº TIT 2301172 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: ALCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – 
ITEM B DA TABELA D CUSTAS; GERALDO SEBA (CPF Nº 241.726.421-87) RUA SANTA MARIA - BAIRRO MARAJOARA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165778 – 31/08/2016 – Nº TIT 511620101 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – 
ITEM D DA TABELA D CUSTAS; LEANDRO JUNIOR DA SILVA (CPF Nº 009.957.311-36) RUA SAN MARINO 01 - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165766 – 30/08/2016 – Nº TIT 0035184 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L 
– ITEM B DA TABELA D CUSTAS; LOURIVAL NONATO SANTANA (CPF Nº 177.900.181-91) AV TANCREDO NEVES 975 3 MASSA BARRO - CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 165787 – 31/08/2016 – Nº TIT 35482 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: HAGANUTRI LTDA ME – ITEM E DA 
TABELA D CUSTAS; MARIA CATARINA DE AL RODRIGUES (CPF Nº 513.206.731-04) SITIO ONCA BRANCA SN - BAIRRO RURAL - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 165773 – 31/08/2016 – Nº TIT 45977001 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA – 
ITEM B DA TABELA D CUSTAS; MARIA JULIANA DA SILVA (CPF Nº 049.403.211-18) BR 070 SERRA DO MANGAVAL SITIO 2 IRMAO Z - CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 165761 – 30/08/2016 – Nº TIT 2620 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: SHNEIDERS E CIA LTDA ME – ITEM G DA 
TABELA D CUSTAS; PEDRO ANTONIO MACIEL (CPF Nº 100.260.023-53) R TIRADENTES 790 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165770 – 30/08/2016 – Nº TIT 307627578 – APRES AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA – CEDENTE: AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA (CPF Nº 016.553.141-06) 
RUA RADIA 1 DEPOIS DA ESCOLA RAQUEL RAMAO - BAIRRO RODEIO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165777 – 31/08/2016 – Nº TIT 
RE9890 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ROBERTO DE JESUS 
DA SILVA (CPF Nº 806.247.072-53) RUA B FINAL RUA VILA IRENE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165774 – 31/08/2016 – Nº TIT 053917001 – 
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; ROSEMIL DA SILVA GERIMINIANO 
(CPF Nº 241.750.301-82) RUA ROSAURO ARAUJO SUZANO 69 V MARIA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165749 – 30/08/2016 – Nº TIT 
044398002 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM I 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 AGOSTO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados por este Edital, os cooperados 
da COMPEL para a AGE – Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação, a ser 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, as 10:30 horas, em Pontes e Lacerda - MT, 
na sede da cooperativa, sito a Av. Teodomiro Rodrigues de Souza, nº 1500B, Bairro 
Centro, CEP 78250-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Retificação da eleição dos Conselheiros de Administração;
2 – Ratificação dos demais termos da Ata de Assembleia Geral de Constituição.
Pontes e Lacerda, MT, 25 de agosto de 2016.

Wesley Pereira. - Presidente

a região metropolitana, o primeiro Natendimento aos números de 
emergência da Polícia Militar 

(190), Polícia Judiciária Civil (197), 
Bombeiros (193) e Semob (118) é feito 
pelo Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (Ciosp).

A equipe  de  a tendentes ,  
composta por 12 funcionários de uma 
empresa terceirizada, recebe e dá 
encaminhamento a cerca de 4500 
chamadas diárias. “O trabalho que 
realizamos aqui é de intermediador. Somos 
a ponte entre a população e as forças 
l igadas à  segurança”,  definiu o 
coordenador do Ciosp, coronel BM 
Marcos Hübner.

Criado por decreto em novembro 
de 2002, o centro de recebimento de 
ocorrência inaugurou oficialmente suas 
atividades em agosto de 2004. No período, 
realizou 15 milhões de atendimentos.

A central é subordinada à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública 
(Sesp) e tem articulação direta com os 
serviços da PM, PJC, Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec) e Corpo de 
Bombeiros, além da Semob de Cuiabá e a 
Guarda Municipal de Várzea Grande.
ATENDIMENTO - Os servidores que 
atuam na central de chamadas passam por 
triagem e capacitação antes de assumirem 
as atividades. “A empresa faz a indicação 
dos perfis e uma equipe de profissionais da 
Segurança realiza a capacitação para que o 
atendimento siga o padrão. Além disso, 
todas as atividades executadas por eles são 
monitoradas 24 horas por profissionais 
efetivos da Segurança Pública”, disse o 
coronel.

O coordenador diz que o cuidado 
na seleção dos atendentes também tem 
relação com o sigilo das informações que 
são recebidas. “Entendemos que o serviço 
realizado aqui envolve muitas informações 
importantes que, se divulgadas, causariam 
transtornos. Além da capacitação, 
realizamos uma busca junto a equipe de 

inteligência da Sesp para confirmação dos 
dados pessoais e informações que 
garantam a idoneidade dos candidatos”, 
explicou Hübner.

Os atendentes precisam ser 
capazes de identificar sinais de chamadas 
falsas, os chamados trotes. Até o primeiro 
semestre deste ano foram recebidas 800 
mil chamadas pelo canal de emergência, 
dessas, 55% foram identificadas como 
chamadas falsas.
“Das 450 ligações que recebemos por dia, 
247 são trotes. Os atendentes fazem a 
primeira triagem, por meio de uma 
sequência de perguntas, para identificar 
ligações falsas”, disse o coronel.

Após a primeira triagem no 
atendimento, a demanda segue para 
conferência junto aos “Chefes de 
Operação” (efetivos das unidades 
integradas que trabalham em plantões de 
12horas).  Eles são os responsáveis pela 
confirmação da ocorrência e por avaliar e 
demandar o socorro necessário ao local.

“A principal função do chefe de 
operações é confirmar o chamado e apurar 
i n f o r m a ç õ e s  q u e  a u x i l i e m  n o  
p lane jamento  de  a tend imento  à  
solicitação. É o profissional que irá apontar 
qual o atendimento necessário no local e 
quanto de efetivo deverá ser deslocado”, 
esclareceu o coordenador.

Passada as duas etapas, entram 
e m  c e n a  o s  “ D e s p a c h a d o r e s ” ,  
responsáveis por monitorar a ocorrência 
até a finalização do atendimento. Eles são 
os responsáveis por detalhar qual o 
trabalho executado no local e os 
encaminhamentos que foram adotados 
para cada situação.
MONITORAMENTO  -  Além da 
estrutura de atendimento telefônico ao 
cidadão, o Ciosp possui 105 câmeras de 
videomonitoramento que auxiliam nos 
trabalhos de identificação, repressão, 
prevenção e combate à criminalidade.

O s  e q u i p a m e n t o s  e s t ã o  
instalados nas áreas identificadas como 

“zonas quentes” de criminalidade, na 
região metropolitana.  As imagens são 
acompanhadas em tempo real.

“ A escolha das áreas para 
instalação das câmeras foi feita a partir de 
uma avaliação estratégica que analisou o 
fluxo de pessoas e incidências de crimes 
em determinadas regiões. Após a avaliação 
dos riscos, foram direcionados os pontos 
para instalação dos equipamentos” 
esclareceu.

Na avaliação do coordenador, o 
serviço de vídeo monitoramento auxilia 
nos trabalhos realizados diariamente pelos 
profissionais de Segurança Pública e tem 
ação preventiva.

“Com o vídeo monitoramento, 
podemos atuar não somente com 
repressão, mas também com prevenção. 
Caso identificada alguma movimentação 
suspeita através das imagens, solicitamos 
apoio para que alguma viatura faça a 
averiguação in loco e isso evita muitas 
vezes um crime”, Hübner.
C E N T R A L D E  C O M A N D O  E  
CONTROLE - O Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC) foi criado em 
2014. A unidade foi instituída inicialmente 
com o objetivo de monitorar o evento da 
Copa do Mundo FIFA. O CICC é 
especializado no atendimento de grandes 
eventos e o monitoramento por meio dele é 
acionado apenas em casos considerados de 
grande porte.
INTERIOR - Nos municípios do interior, 
à exceção de Cáceres e Rondonópolis (que 
também possuem centrais unificadas de 
atendimentos), as ligações de emergência 
são direcionados às unidades de segurança 
da Polícia Militar (190), Polícia Judiciária 
Civil (197) e Corpo de Bombeiros Militar 
(193).

C a s o  s e j a  v e r i f i c a d a  a  
necessidade de atuação integrada ou de 
uma ocorrência de grandes proporções, a 
comunicação é feita internamente entre as 
unidades para que seja realizado o 
deslocamento das equipes necessárias.

SEGURANÇA

Central da Segurança Pública atende
4.500 chamadas de emergência por dia 
Dayanni Ida/Sesp-MT

PRF RECUPERA NO 120 CAMINHONETE ROUBADA EM CUIABÁ
Na noite segunda-feira, por 
volta das 23 horas, a equipe de 
plantão no posto PRF da 
localidade do 120, município 
de Poconé, deu ordem de 
parada para uma caminhonete 
Toyota/Hilux de cor branca, 
porém o  condu tor  não  
obedeceu, empreendendo 
fuga. A equipe então iniciou 
acompanhamento tático e após 
alguns quilômetros o condutor 
a b a n d o n o u  o  v e í c u l o  
embrenhando-se na mata 
existente às margens da rodovia. A equipe realizou diligências no sentido de 
localizar o condutor porém não obteve sucesso. O veículo foi encaminhado ao pátio 
do Posto PRF onde foi feita checagem pelos sistemas disponíveis e constatado 
ocorrência de Roubo na mesma data, na capital do estado. Diante dos fatos o veículo 
foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Poconé, MT, para as providências que o 
caso requer. (Fonte e Foto: PRF)

MENORES SUSPEITOS DE FURTAR CASA DUAS
VEZES SÃO APREENDIDOS EM PONTES E LACERDA

Dois menores suspeitos de furtar 
duas vezes a mesma casa foram 
apreendidos pela Polícia Judiciária 
Civil, em Pontes e Lacerda. Os 
adolescentes de 15 e 16 anos 
confessaram a autoria dos furtos e 
disseram que pretendiam vender os 
o b j e t o s  s u b t r a í d o s .  A s  
investigações iniciaram na semana 
passada, quando a vítima registrou 
o boletim de ocorrência relatando o 
furto em sua casa, no bairro São 
Cristóvão. No domingo (28), a 

vítima compareceu a Delegacia de Pontes e Lacerda para relatar que novamente sua 
casa havia sido arrombada e invadida. Na primeira vez que entraram na residência, 
os suspeitos levaram apenas algumas roupas. Na segunda invasão, eles entraram por 
uma janela e furtaram um notebook, mouse, carregador e uma botina. Após serem 
identificados como autores dos dois furtos, os adolescentes foram detidos e 
conduzidos a Delegacia de Pontes e Lacerda. Durante a oitiva, eles confessaram a 
autoria dos furtos e relataram que tentaram vender os objetos furtados, mas não 
conseguiram. Após serem ouvidos, os menores foram entregues aos pais e 
responderão procedimento de apuração de ato infracional de furto. Os objetos 
recuperados com os adolescentes foram devolvidos a vítima. (Fonte: PJC-MT e 
Foto: Ilustrativa)
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 omeça um novo tempo, de Cacesso à ação judicial a 
qualquer hora do dia e de 

qua lquer  lugar  o  mundo v ia  
computador ou celular, e de segurança 
nas informações sobre a da população 
carcerária.  De acordo com o 
magistrado, são muitos os benefícios 
da  mudança ,  en t re  e les  uma 
organização mais eficiente, acesso 
simultâneo pelas partes ao processo, e 
alerta de prazos, progressão de regime 
e tempo de paralisação do processo. “A 
parte gerencial da execução penal 
melhorará consideravelmente e isso 
será excelente. Não tem como voltar 
atrás, temos que avançar sem perder a 
humanidade”, defendeu Geraldo 
Fidelis.

Ele, o juiz Jorge Luiz Tadeu 
Rodrigues e cerca de 30 servidores da 
vara (incluindo estagiários e assessores 
de gabinete) estão participando de um 
curso sobre o SEEU, até a próxima 
sexta-feira (2 de setembro), na Escola 
os Servidores do Poder Judiciário de 
Mato Grosso. Ministrado pelo analista 
jurídico Daniel Dias e pela técnica 
administrativa Érica Tanner, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 
treinamento terá duração de 15 horas 
para o público interno.

A capacitação também será 
destinada a membros do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da 
Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seccional de Mato Grosso (OAB-MT) 
e à equipe da Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) 
responsável pelas unidades prisionais 
de Cuiabá e Várzea Grande. Para o 
público externo, o treinamento terá 
carga horária de duas horas. Além 
disso, os usuários poderão assistir a 
tutorais sobre o sistema no canal do 

CNJ no YouTube.
Daniel Dias explica que o 

Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado foi desenvolvido pela 
Justiça Estadual do Paraná e que 
atualmente é um módulo do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). Com o 
S E E U ,  o  j u i z  é  a v i s a d o  
automaticamente dos benefícios que 
estão vencendo ou estão por vencer, 
podendo administrar melhor a 
execução das rotinas e fluxos de 
trabalhos. Já os agentes da execução 
penal podem obter esclarecimentos e 
levantar informações facilmente, sem 
b u r o c r a c i a .  P a r a  a  g e s t o r a  
administrativa Mirela Eugênio, que vai 
trabalhar diretamente com o SEEU, as 
grandes vantagens são a celeridade 
processual e a economiza de tempo e de 
recursos financeiros. Ela explica que a 
informatização dos processos físicos 
vai permitir a fiscalização das penas via 

sistema, facilitar o controle de prazos 
que antes era feito manualmente e 
refletir no atendimento às partes e aos 
advogados. “Eles terão acesso ao 
s i s t e m a ,  o  q u e  p e r m i t i r á  a  
movimentação processual e o 
peticionamento eletrônico”, contou.

Conforme a gestora da 
secretaria Adriana Carla Lima, não há 
dúvidas com relação aos benefícios do 
sistema unificado e o reflexo na 
agilidade processual. Ela, que 
participou do curso no Paraná de 8 a 12 
de agosto, juntamente com o juiz Bruno 
D'Oliveira Marques e a assessora 
jurídica Patrícia Bachega, conta que o 
primeiro processo digital foi lançado 
no SEEU no dia 10. “Ademais, o curso 
está sendo ministrado com processos 
reais. Separamos 13, com réus 
cumprindo a pena no regime fechado”, 
disse a servidora que está auxiliando a 
equipe do CNJ.

s servidores públicos de Mato OGrosso aniversariantes do mês 
de agosto, que têm direito ao 13º 

salário na folha paga nesta quarta-feira 

(31), só deverão receber no dia 15 de 
setembro. 
 O estado alegou não ter 
dinheiro em caixa para fazer o 

pagamento agora, que soma R$ 39 
milhões, porque precisa ainda pagar até 
o dia 9 de setembro a segunda parcela 
anual do financiamento com o Bank of 
America, estimada em R$ 116 milhões.

Nes te  mês ,  a  fo lha  de  
pagamento dos servidores públicos foi 
fechada em R$ 606,4 milhões. E o 
estado alega que, deixar de pagar o Bank 
of America poderia bloquear repasses de 
convênios federais, entre outras 
consequências, podendo comprometer 
ainda mais a situação financeira do 
estado.

Por causa de problemas 
financeiros e da necessidade de redução 
de despesas, o governo publicou nesta 
quarta-feira (31) um decreto no qual 
suspende licitações que ainda não 
tenham tido os contratos assinados, a 
realização de concursos públicos, e no 
qual determina ainda corte nos custos de 
água, energia, telefone, aluguel, viagens 
e diárias de servidores públicos.

SEEU

Processos passam a ser
digitais na execução penal
TJ MT

Para a gestora administrativa Mirela Eugênio, que vai trabalhar diretamente com o SEEU, as 
grandes vantagens são a celeridade processual e a economiza de tempo e de recursos financeiros

 
Foto: Assessoria

G1 MT

13º SALÁRIO

Governo de MT atrasa pagamento
do 13º aos aniversariantes de agosto

O SEEU traz as vantagens de celeridade processual, economia de tempo e de recursos financeiros
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MT. Os animais vacinados pela 
primeira vez devem ser revacinados 30 
dias após a primeira dose. Depois o 
rebanho deve ser vacinado anualmente.

De acordo com Carvalho, o 
custo de uma dose da vacina é de 
a p r o x i m a d a m e n t e  R $  0 , 7 0 .  
“Considerando um rebanho de 100 
animais que nunca foi vacinado, o 
custo da primeira dose é de R$ 70,00, e 
somando com a segunda dose após os 
30 dias, totalizaria R$ 140,00 por ano. 
Se apenas um animal jovem, avaliado 
em R$ 1.500,00 morre com a doença, o 
prejuízo daria para vacinar o rebanho 
inteiro duas vezes por ano, durante 10 
anos”, contabilizou Carvalho. 

Outra dica importante do 
médico veterinário é para que os 
produtores aproveitem o período de 
campanha contra febre aftosa e 
vacinem o rebanho contra a raiva e já 
façam a declaração no Indea-MT no 
mesmo período.

Conforme o Indea-MT, os 
produtores devem ficar atentos aos 
sinais clínicos que os animais 
acometidos pela doença apresentam, 
c o m o  p o r  e x e m p l o :   a n d a r  
cambaleante, dificuldades de urinar, 
defecar e engolir, paralisia dos 
membros traseiros, bater contra 
objetos, dificuldade para levantar, 
deitar em decúbito lateral e realizar 
movimentos de pedalagem. Nesses 
casos, o produtor deve comunicar 
imediatamente o Indea-MT, para que o 
médico veterinário faça colheita de 

Todo mundo já viu um cachorro, seja grande ou pequeno, vira-lata ou 
de raça, comendo grama. Há muitas razões para esse tipo de comportamento, 
mais do que normal de nossos queridos cães.

Portanto, cães domésticos podem comer grama e matinhos porque, na 
realidade, é uma parte normal da dieta deles, ou simplesmente, nossos amigos 
estão procurando a mesma nutrição fresca e crua, que era desfrutada por seus 
antepassados selvagens, saudáveis e fortes.

Outra razão, os cachorros comem gramas e matinhos quando se sentem 
com o estômago “enjoado”. A grama age como um irritante do estômago, 
fazendo o animal vomitar a comida “indesejada” ou o “veneno” ingerido… A 
grama, também, adiciona fibra à dieta do animal, melhorando o trato intestinal e 
reduzindo o risco de câncer de intestino.

O mais interessante é que o ato de comer grama faz com que nossos 
cães, mesmo involuntariamente, consumam um produto muito importante para 
a saúde: a clorofila. A clorofila inibe o crescimento bacteriano em feridas, 
combate as infecções de gengiva, de garganta e de úlceras gástricas e 
inflamações de intestino. É responsável pela renovação de tecidos, promove 
uma flora intestinal saudável e ativa enzimas para produzir vitaminas A, E e K.

Mas, cuidado, aquela graminha do jardim, do quintal ou da calçada 
pode estar contaminada com agrotóxicos e poluição, a ingestão desses 
“verdinhos” pode ser tóxica e, também, o que é muito preocupante, trazer 
vermes e parasitas para o seu animal. Mas a tecnologia aliada à natureza tudo 
pode e tudo providencia…

Há no mercado nacional um produto chamado Graminha Para Cães, 
para que os nossos amigos possam se abastecer de fibras vegetais e clorofila, 
sem qualquer tipo de aditivo químico… É um potinho com tampa, dentro há 
sementes de aveia, milheto e azevém, misturadas a um substrato inerte. Basta 
abrir o potinho, colocar água e em 6 a 8 dias obter brotos verdes, tenros e 
nutritivos. (Fonte: Webanimal)

credita-se que, se mais da Ametade dos eleitores anularem 
seus votos, o pleito também será 

anulado e a Justiça Eleitoral terá que 
convocar nova eleição em um prazo de 
40 dias. Trata-se de um mito. Na 
verdade, o total de votos anulados não 
tem o poder de invalidar uma eleição, 
mesmo que esse número seja superior à 
metade do eleitorado. A apuração e 
totalização da eleição é feita sobre os 
votos válidos, seja aqueles direcionados 
a candidatos ou os chamados votos de 
legenda.

Está previsto no artigo 77, 
parágrafo 2º da Constituição Federal, 
que será eleito o candidato que obtiver a 
maioria dos votos válidos, excluídos os 
brancos e os nulos. Em verdade, votar 
branco ou nulo só favorece os 
candidatos que o eleitor que usa essa 
forma de protesto não quer eleger.

Isso porque, descartados os 
votos nulos e brancos, esse candidato 

equídeos, caprinos e ovinos devem ser 
imunizados. “É muito mais rentável 
que o produtor rural vacine seu gado e 
assim previna a doença. O objetivo é 
resguardar o produtor e sua produção”, 
disse o médico veterinário e analista de 
pecuária da Famato, Marcos de 
Carvalho.  

Apesar de não ser uma vacina 
obrigatória como a da aftosa, é 
necessária para o rebanho. É de 
fundamental importância que o 
produtor rural faça a comunicação da 
vacinação e das ocorrências de animais 
com sinais de doença nervosa ao Indea-

 raiva dos herbívoros é uma Adoença que não tem tratamento 
e a mortalidade é de 100% dos 

afetados. Em Mato Grosso foram 
registrados no primeiro semestre deste 
ano 23 focos da doença. A Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Mato Grosso (Famato) em parceria 
com o Instituto de Defesa agropecuária 
do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) 
levanta com preocupação o debate 
sobre a doença e a importância da 
vacinação. A raiva é transmitida pelo 
morcego hematófago Desmodus 
rotundus .  Bovinos,  bubalinos,  

precisará de um número menor de votos 
válidos para atingir o quociente 
eleitoral. "O único resultado do voto 
nulo, é deixar que os outros decidam por 
você. Porque se você se recusa a 
escolher um candidato, vai prevalecer a 
escolha dos outros, seja ela consciente 
ou não. Esse não é o caminho. Nós, 
enquanto cidadãos capazes de eleger 
nossos representantes, devemos 
participar efetivamente do processo 
democrático, que consiste em conhecer 
a vida pregressa dos candidatos e suas 
plataformas de governo, analisar se 
aquele candidato tem o perfil para o 
cargo que pleiteia, se ele reúne 
habilidades para desempenhar bem 
aquele cargo. E depois dessa análise, 
votar de forma consciente", orienta a 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, Maria Helena 
Póvoas.
Entenda os tipos de votos - O Eleitor 
que não tem preferência por nenhum dos 

candidatos pode, ao acessar a urna 
eletrônica, apertar a tecla "Branco" e 
"Confirmar".

Neste caso não há, por parte do 
eleitor, uma participação efetiva no 
processo eleitoral. Desde a vigência da 
Lei das Eleições (nº 9.504/97) esse tipo 
de voto deixou de ser utilizado para os 
cálculos eleitorais para definição das 
eleições proporcionais.

Já o voto nulo ocorre quando o 
leitor digita na urna eletrônica um 
número que não corresponde a nenhum 
candidato ou partido político. Tais votos 
são considerados erros de digitação e, 
portanto, inválidos.
Panorama - Em Mato Grosso, na 
eleição municipal de 2012, cerca de 
1 . 7 7 7  m i l h õ e s  d e  e l e i t o r e s  
compareceram às urnas e, destes, 35.808 
votaram em branco e 87.541 votaram 
nulo para prefeito. Já para vereador, 
foram registrados 46.672 votos em 
branco e 54.685 nulos.

cavernas, furnas, poços,  fossas 
abandonadas, ocos de árvores, pontes e 
bueiros, para que seja realizada a 
captura e tratamento do morcego 
hematófago Desmodus rotundus. 

A Famato, entidade de classe 
que representa 90 Sindicatos Rurais de 
Mato Grosso, completou 50 anos no 
dia 16 de dezembro de 2015. Ao longo 
dessas cinco décadas levantou diversas 
bandeiras em prol do produtor. Lidera o 
Sistema Famato, composto pela 
Famato, Sindicatos Rurais, Senar-MT 
e o Imea. Essa trajetória é celebrada 
graças ao trabalho dos produtores 
r u r a i s  e  d o s  c o l a b o r a d o r e s .  
Acompanhem nossas redes sociais 
p e l o  
www.facebook.com/sistemafamato  e 
@sistemafamato (instagram e twitter) 
#Famato50anos.

amostra para realização de exames 
laboratoriais. O procedimento não tem 
custo e nem penalidades ao produtor 
que comunicar casos de raiva na 
propriedade.

C o m  a  c o n f i r m a ç ã o  
laboratorial do diagnóstico da raiva, a 
vacinação é obrigatória no foco e 
perifoco, abrangendo todos os 
herbívoros existentes nas propriedades 
em um raio de 12 quilômetros. Para 
comprovação da vacinação, o produtor 
devera apresentar nota fiscal de 
aquisição de vacina, assim como 
informar a data de vacinação, número 
de animais vacinados por espécie.

O Indea-MT pede que o 
produtor informe a existência de 
animais sugados por morcegos, 
presença de abrigos naturais e 
artificiais de morcegos, como 

Por que os cachorros comem grama?

SANIDADE ANIMAL

Mato Grosso registra 23 focos
de raiva no primeiro semestre

Ascom Famato

Apesar de não ser uma vacina obrigatória como a da aftosa, é necessária para o rebanho

 
Foto: Divulgação

Em MT foram registrados no primeiro semestre deste ano 23 focos da doença

PRESIDENTE DO TRE

"Eleitor que anula seu voto deixa que os outros decidam por ele"
Mídia Jur

De 230,00 por R$ 180,00. No período de 15/09 a 15/10/2016 (Somente Placas)
Promoção de Placas para o Dia dos Finados
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17 às 19 h
Aulas de clarinete: 10 vagas - 
Terça-feira, das 8 às 10 h e das 14 
às 16 h
Aulas de trompete: 6 vagas - 
Segunda das 8 às 10 horas e Terça 
das 14 às 16 h
Aulas de trompa: 4 vagas - 
Segunda das 17 às 19 h e Quinta 
das 17 às 19 h
Aulas de trombone: 6 vagas - 
Terça das 15 às 17 h e  Sexta das 
15 às 17 h
Aulas de saxofone tenor: 2 vagas 
- Terça das 17 às 19 h e Quinta das 
17 às 19 h
Aulas de saxofone alto: 2 vagas - 
Terça das 17 às 19 h e Quinta das 
17 às 19 h

 P ro je to  S in fon ia ,  Od e s e n v o l v i d o  p e l a  
Universidade do Estado 

de Mato Grosso (Unemat), 
anuncia que o projeto musical 
está com 47 vagas abertas para 
aulas de violino, clarinete, 
trompete, trompa, trombone, 
saxofone tenor, saxofone alto e 
percussão.

As matrículas devem ser 
feitas entre 5 e 16 de setembro, 
nos horários das aulas de 
interesse do participante, na sala 
do Projeto Sinfonia, na Sede da 
Reitoria da Unemat, localizada na 

Avenida Tancredo Neves, 1095, 
Cavalhada, em Cáceres. O ensaio 
geral ocorre todas as quartas-
feiras às 17 horas.

Maiores informações 
podem ser obtidas com o 
professor Erizane Nunes Mota, 
maestro e coordenador do Projeto 
Sinfonia, pelo telefone (65) 9989-
2012.
Abaixo o horário, a quantidade de 
vagas e os dias da semana das 
aulas de cada instrumento 
musical: 
Aulas de violino: 15 vagas - 
Terça-feira, das 13 às 15 h e das 

evento conta com a animação de 
Eli Soares, outro fenômeno da 
música gospel.

Os ingressos estão sendo 
vendidos no Colégio Batista, 
Posto Taimã, Espaço Cristão, 

Área Vip R$ 40, ambos área vip 
com direito a água e refrigerante.

Você ainda tem a opção de 
adquirir o Passaporte para os dois 
show, sendo que a pista custa R$ 
50,00 e a área Vip R$ 70,00.

bem como com os líderes das 
igrejas evangélicas. 

P a r a  o  s h o w  d e  
Fernandinho os ingressos de pista 
custam R$ 30,00 e a Área Vip, R$ 
50. Já para o show  de Eli Soares o 
ingresso de Pista custa R$ 25 e  

 ela primeira vez em PCáceres, o evento é 
realizado pela Som do 

Céu Produções e Beto Produções 
e Eventos.

De acordo com Beto 

Michelon além dos shows, haverá 
feira de artesanato, área de lazer 
para as crianças, praça de 
alimentação e os dois shows que 
prometem tremer o chão de 
Cáceres. A segunda noite do 

EVENTO EVANGÉLICO

ExpoGospel acontece em Cáceres
na semana que vem no Sesi Clube
Da Redação

Os ingressos estão sendo vendidos no Colégio Batista, Posto Taimã, Espaço Cristão, bem como com os líderes das igrejas evangélicas

 
Foto: Divulgação

PARTICIPE

Projeto Sinfonia abre 47 vagas
para aulas de oito instrumentos
Nataniel Zanferrari

 
Foto: Arquivo

Projeto Sinfonia disponibiliza 47 vagas ao todo

Cantor Fernandinho fará a abertura da ExpoGospel

profissional.   
Somada  a  pa les t ra ,  

trechos do livro 'Osvaldo 
Sobrinho. Com toda educação. 
Uma Biografia' do jornalista 
Oscar Ramos Gaspar que revela a 
trajetória pessoal, profissional e 
política de Sobrinho e de seu 
trabalho na área da Educação em 
Mato Grosso, principalmente o 
seu apoio para a criação da 
Unemat.  

De acordo com o diretor 
Político-Pedagógico e Financeiro 
do câmpus de Nova Xavantina, 
professor Ricardo Keichi Umetsu 
o encontro foi provocativo e 
produtivo. 

“A reunião nos provocou 
a refletir como contribuir para 
tornar as ações de gestão mais 
efetivas e pensar no futuro da 
Unemat enquanto instituição de 
e n s i n o  s u p e r i o r ,  s e u  
fortalecimento e continuidade”, 
disse Umetsu. 

 encontro ocorreu no OAuditório Edival dos 
R e i s ,  n a  C i d a d e  

Universitária, em Cáceres.
Sob a temática Organização 
social e política da Unemat os 
envolvidos foram convidados “a 
refletir sobre o modo como estão 
e estamos fazendo gestão, 
congregar dificuldades, anseios e 
a pensar juntos em soluções 
pautadas em ética”, explicou a 
reitora.

O exercício tomou por 
base a palestra motivacional 
'Liderança, gestão e ética' do 
filósofo Mário Sérgio Cortella, 
doutor em Educação, professor 
da PUC-SP e autor de vários 
livros.  Cortella realiza palestras 
e seminários com enfoque nos 
processos de transformação 
organizacional para instituições e 
empresas. Em suas conferências 
conduz o público à reflexão 
acerca de temas como ética 

Gestores da Unemat se reuniram para troca de
experiências em busca de inovações em Cáceres
Hemilia Maia

REFLEXÃO

 
Foto: Moisés Bandeira

Reitora Ana Di Renzo em reunião com os gestores

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420

IMPEACHMENT
Depois de aprovar a perda do mandato de 
Dilma Rousseff por 61 votos a favor e 20 
contra, o Senado também manteve, por 42 
votos a 36, os direitos políticos de Dilma. 
Com isso, ela pode ocupar cargo público. 
Foram registradas três abstenções. A 
v o t a ç ã o  d e s t e  q u e s i t o  f o i  f e i t a  
separadamente a pedido de senadores do 
PT, que apresentaram o requerimento logo 
no início do dia e que foi acatado pelo 
presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski, mesmo sob 
protestos de aliados do presidente interino 
Michel Temer.

CONTENÇÃO DE GASTOS I
Governo publicou no Diário Oficial do 
Estado que circulou nesta quarta-feira, o 
novo decreto de contingenciamento dos 
gastos do Poder Executivo. O decreto visa o 
equilíbrio das contas públicas e a contenção 
do aumento percentual de gasto com 
pessoal. De acordo com o decreto ficam 
suspensos a reestruturação e a revisão de 
planos de cargos, carreiras e subsídios 
enquanto não forem reduzidas as despesas 
com pessoal a limite inferior ao prudencial. 
A medida vale para a administração direta e 
indireta. Também ficam suspensos os 
pagamentos de hora-extra (exceto saúde e 
atividades policiais).

CONTENÇÃO DE GASTOS II
Também ficam suspensas as concessões de 
afastamento de servidores públicos para a 
realização de cursos de aperfeiçoamento ou 
outros que demandem substituição. O 
decreto ainda destaca que as licenças de 
servidores, em casos particulares, só serão 
autorizadas em situações que não 
necessitem de substituição do profissional, 
porém todos os requisitos exigidos para a 
concessão do afastamento serão sempre 
observados. O Estado fica impedido de 
celebrar novos contratos de locação de 
imóveis, veículos ou contratação de serviço 
de terceirização de transporte. Não poderá 
haver aditamento dos objetos dos contratos 
de prestação de serviços e contratos de 
locação que impliquem em aumento de 
despesas.

VETADO
Deu no Mídia News que o Governo do 
Estado vetou o projeto de lei aprovado pela 
Assembleia que incrementava em 10% a 
pontuação, no vestibular da Unemat, 
daqueles estudantes que fizeram todo o 
Ensino Médio em Mato Grosso, tanto em 
escolas públicas quanto particulares. O veto 
embasado em parecer da Procuradores 
Geral do Estado, se deu por várias razões 
entre elas: prejuízo aos princípios da 
igualdade, da livre concorrência para acesso 
a serviços públicos, da federação e o direito 
constitucional de todos à educação.
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Ao mesmo tempo em que 
acompanhamos os primeiros passos 
desta campanha eleitoral municipal, 
voltamos a ver e ouvir amigos 
reclamarem dos candidatos que se 
apresentam. Ora, como outras pessoas 
não se candidataram, é o que temos. 
Cada um com seu jeito, com suas ideias, 
com sua equipe de contratados e de 
apoiadores, partidários ou não. A tarefa 
do eleitor é mais delicada e trabalhosa, 
pois o tempo é mais curto para escolher, 
desta vez. Já para os candidatos sérios, a 
missão é ainda mais grave, pois muitas 
são as restrições em relação ao que era 
costumeiro fazer quanto à propaganda 
eleitoral, e agir nos primeiros momentos 
das alterações de modelos sempre é 
desafiador, assim como é desafiador 
manter o nível elevado dos debates e 
esclarecer e responder e aos ataques sem 
se rebaixar, pois os eleitores não 
merecem isso. Agora, falando em 
primeira pessoa, não me parece justo 
concluir que o candidato Emanuel 
Pinheiro não mereça o voto porque é do 
partido do ex-governador Silval. Aliás, 
isso é infantil, ou tentativa de 
menosprezar a inteligência do eleitor. 
Trabalhei no governo Silval.  

Exerci o cargo de secretário de 
Justiça adjunto, lidando com as políticas 
sobre drogas, com a defesa do 
consumido r  e  com o  s i s t ema  
socioeducativo de adolescentes em 
conflito com a lei, numa pasta que ainda 
é responsável pelo sistema penitenciário 
e pelas ações de direitos humanos.  Fiz 
tudo o que pude, graças à equipe de 
servidores sérios e abnegados, bem 
como às parceiras com outros órgãos 
governamentais e com o terceiro setor. 
Mas não pude fazer o que pretendia e 
entendia como possível, pois não 
dispúnhamos de dinheiro para tanto. Mas 
a consciência sabe que nos doamos ao 
máximo. Após alguns meses nos 
deparamos com a prisão do ex-
governador e de alguns de seus ex-
secretários. 

Como ficar feliz com isso? Estou 
falando de mim. Como? Eles estão se 
defendendo e, se ficar comprovado que 
erraram, pagarão na medida de suas 
culpabilidades. E os processos ainda 
estão em tramitação. Fui convidado a 
continuar trabalhando para o governo 
atual. Conversei com amigos e família e 
aceitei. Seria uma honra pode continuar 
servindo ao meu Estado. Dias após eu 
a g r a d e c e r  p u b l i c a m e n t e ,  f u i  
desconvidado por ordem superior. Foi 
frustrante, é claro, já tínhamos planos. 
Mas pouco tempo depois me senti 
aliviado em alguns aspectos.

O governo atual é avesso à 
democracia, com arrogância mal 
disfarçada, aumentou exponencialmente 

os gastos com propaganda (apelativas e 
em horário nobre) em momento de crise, 
e, pelo que se ouve e conclui, está 
politiqueiramente deixando para mostrar 
serviço no último ano para se perpetuar, 
como fazem os apaixonados pelo poder. 
São muitas as áreas com erros graves.

 A insatisfação é generalizada. O 
que se fez com os idosos não é humano, 
na questão da chamada carreta da 
transformação, em total desobediência 
às normas de vigilância sanitária, 
conforme é reconhecido por deputados e 
secretários de estado, que aconselharam 
a buscar a imprensa e a Justiça, pois 
estavam de mãos atadas diante da ordem 
do "gabinete". O tratamento dado aos 
servidores públicos no que tange aos 
s e u s  d i r e i t o s  c o m  p r e v i s ã o  
constitucional e legal é lastimável, 
sobretudo com o aumento de gastos em 
áreas não-sensíveis.

Isso significa que todos que 
trabalham no governo ou com o atual 
governo sejam pessoas prepotentes, 
arrogantes, más, ou incapazes? Não, 
claro que não. Ao contrário. Vemos 
pessoas ótimas em todos os sentidos. Da 
mesma forma, se mostra como muito 
simplista a tentativa de dizer que quem 
trabalhou com Silval está contaminado, 
não é uma pessoa de bem, ou incapaz. Na 
política partidária todos são, já foram, ou 
serão parceiros. Impossível obter 
governabilidade de outra forma no 
modelo atual. Por isso e por outros tantos 
motivos, sou admirador confesso do 
Emanuel Pinheiro, com base no que vejo 
hoje.

Ele tem sido parceiro da 
comissão que presido na OAB (ações 
antidrogas); nos auxiliou muito nas 
questões da saúde pública como 
presidente de comissão na Assembleia; 
está montando uma equipe jovem aliada 
a pessoas experientes. E dá gosto de ver o 
reconhecimento por diversos setores da 
sociedade. Pessoas com esperança de 
contribuírem neste momento, sob a 
liderança democrática do professor de 
direito Emanuel Pinheiro, reconhecendo 
os êxitos alcançados, mas apresentando 
propostas de melhoria em relação ao que 
não foi tão bem sucedido no governo 
municipal, que teve ele, Emanuel, como 
coordenador de campanha eleitoral.

Ainda que a cada dois anos nós, 
eleitores, tenhamos a tarefa de eleger, 
nada obstante vivamos num mundo com 
tantos equívocos, também podemos ter 
as esperanças renovadas, pois, com todo 
respeito aos que pensem de modo 
diverso, é preciso participar para poder 
contribuir.
Nestor Fernandes Fidelis é advogado e 
escreve exclusivamente para este Blog 
toda quarta-feira  
nestor@nestorfidelis.adv.br
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Quantas vezes a vida nos impõe a 
necessidade de participar como líder de um 
grupo, de um movimento, de uma associação 
ou mesmo de uma causa. Na verdade, 
durante toda a nossa vida aparecem 
momentos que temos que liderar, e 
constantemente ouvimos dentro da nossa 
alma ou dentro no nosso coração uma voz 
nos dizendo: você tem que liderar.

A voz que clama contra o que está 
errada é sempre ouvida por Deus se os 
nossos companheiros de vida, passageiros 
deste tempo, não têm força para reclamar, 
protestar ou lutar, é a nossa vez de fazermos 
por eles. Quem percorre o caminho da fé, 
sempre traz consigo um código de honra a 
ser cumprido.

Hoje as pessoas perderam a 
capacidade de indignar-se, passam a ser 
indiferentes às coisas mais chocantes e 
escandalosas. Hoje corrupção e desvio 
conduta viraram "coisa mal feita", mudaram 
a tipificação do crime para ser aceito e não 
provocar choque na sociedade. Mas a vida é 
uma eterna prova. E passamos por testes a 
todo o momento, principalmente sobre os 
nossos valores morais e éticos. Às vezes 
somos reprovados, às vezes omitimos, às 
vezes passamos com notas altas, e  às vezes 
só passamos pela vida sem deixar obras 
nenhuma.

Como é bom liderar uma ação e ao 
final vermos que ela foi vencedora, que o 
resultado trouxe luz para as pessoas, como é 
bom sentir a alegria de uma vitória,  de uma 
ação considerada quase perdida, quantas 
vezes através das nossas ações fomos 
protetor de a uma pessoa fraca e que não 
tinha com quem contar, ou através da nossa 
luta revertemos uma injustiça. E, ao 
contrário, quando omitimos diante das 
barbaridades contra uma criança ou um ser 
indefeso, nós mesmos sentimos como um 
covarde, e essa ação de covardia será 
cobrada um dia.

O político na sua essência é um líder 
natural, a sua responsabilidade existencial é 
muito grande, e por receber esse dom divino 
ele nunca pode transgredir a verdade, a 
honestidade e o sentido comunitário. O 
político na sua essência é um servidor 
público, porque o seu poder é transitório e 
emana do povo.

Só para refrescar a ideia daqueles que 
chegaram agora por aqui: Cuiabá deu ao 
Brasil o seu o 16º presidente da república, foi 
eleito com 3.251.507 de votos, por eleição 
direta, disputou a eleição pelo partido PSD, 
assumiu a Presidência da República com 63 
anos, e governou o país por 5 anos, de 31 de 
janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951, 
nasceu em Cuiabá em 18 de maio de 1883 e 
morreu no Rio de Janeiro em 11 de julho 
1974. 

Até hoje nunca se falou em desvio de 
conduta, nenhuma mácula existe sobre a 
figura dele. Entre as inúmeras obras as duas 
que mais marcaram foram: a construção da 
rodovia Presidente Dutra (que liga Rio de 
Janeiro a São Paulo) e a construção do 
Maracanã, cabendo a ele presidir a abertura 
oficial do 4º Campeonato Mundial de 
Futebol, em junho de 1950.

Com muita honra a todos nós que 
nascemos no Centro da América do Sul, 
temos o prazer de dizer que o 16º presidente 
da República do Brasil era cuiabano, seu 
nome Marechal Eurico Gaspar Dutra, um 
homem legalista, e que respeitava a 
Constituição em todas as suas ações de 
governo, e dizia assim: “só autorizo o que 
está no Livrinho”          
Economista Wilson Carlos: Fuáh – É 
Especialista em Recursos Humanos e 
Relações Sociais e Políticas. Fale com o 
Autor: wilsonfua@gmail.com

Só autorizo o que está no livrinho Uma nova esperança
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Em contagem regressiva. Faltam apenas sete dias para a 
Expogospel, que acontece nos dias 8 e 9 de setembro no Sesi Clube.  O 
evento trará um dos maiores nomes da música gospel Fernandinho, que 
fará a abertura dos shows. Página 03

Na manhã de ontem 
estiveram reunidos os diretores 
P o l í t i c o - P e d a g ó g i c o  e  
Financeiro (FPPF) e os diretores 
de Unidade Regionalizada 
Administrativa (Dura) dos 
câmpus da Universidade do 
Es tado  de  Mato  Grosso  
(Unemat) com a reitora Ana Di 
Renzo, o vice-reitor, Ariel Lopes 
e os pró-reitores da Instituição 
para uma reunião de trabalho. 

EVENTO EVANGÉLICO

ExpoGospel acontece em Cáceres
na semana que vem no Sesi Clube

Foto: Divulgação

REFLEXÃO

Gestores da Unemat se reuniram para troca de
experiências em busca de inovações em Cáceres

Página 03

PRESIDENTE DO TRE

 
Foto: Moisés Bandeira

Encontro favoreceu a troca de experiências entre os gestores

«Eleitor que anula seu voto deixa
que os outros decidam por ele"

Nos anos eleitorais são comuns as correntes 
transmitidas pela internet, orientando os eleitores a 
votar nulo ou branco, como forma de protesto contra 
os políticos que registraram candidatura naquele 
pleito. Página 04
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Maria Helena Póvoas - Presidente do TRE/MT

Processos passam a ser
digitais na execução penal

SEEU

Para o magistrado Geraldo Fidélis, são muitos os benefícios da mudança, entre eles 
uma organização mais eficiente e acesso simultâneo pelas partes ao processo

Foto: Assessoria

A implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado 
(SEEU) na 2ª Vara Criminal de Cuiabá está sendo um divisor de águas, 
segundo o juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto. A partir desta semana, os 
processos novos do Núcleo de Execução Penal passam a ser digitais. É o 
fim da era de papel, do controle e do cálculo manual das penas e de 
possíveis entraves na localização do processo.  Página 05

O atendimento 
ágil às chamadas de 
emergência é fator 
decisivo para o sucesso 
da atuação das forças 
de Segurança Pública. 
Em situações de crise, 
como um assalto com 
reféns ou um incêndio, 
poucos minutos podem 
fazer a diferença.

Página 06

SEGURANÇA

Central da Segurança Pública atende
4.500 chamadas de emergência por dia  

Foto: Reprodução Web

Centro Integrado de Comando e Controle

Página 08
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