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EDUCAÇÃO

Atraso de salário e não pagamento de
RGA leva servidores da Unemat a greve
Foto: Sintesmat

Com 74% dos votos favoráveis ao indicativo de greve, os
servidores da Universidade Estadual de Mato Grosso devem cruzar
os braços nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em assembleia
geral em função do atraso nos salários e descumprimento por parte
do governo do acordo de parcelamento da Revisão Geral Anual –
RGA. Página 03

AÇÃO RÁPIDA

Ladrão é preso pouco tempo depois
do furto pela PM em Araputanga
Foto: Ass 17º BPM

Assembleia Geral aconteceu na segunda-feira,21

BALANÇO

Multas aplicadas pelo Juvam de Cáceres
totalizaram mais de 7 milhões em 2018
Foto: Assessoria

O J u i z a d o Vo l a n t e
Ambiental de Cáceres realizou 35
operações ao longo do ano em
conjunto com outros órgãos, as
quais resultaram na apreensão de
máquinas, madeiras, veículos e
outros, além de 19 propriedades
rurais inspecionadas, com a
aplicação de mais de R$ 7 milhões
em multas.
Página 03

Ladrão estava ainda com a parafusadeira na cintura

Policiais da 2ª Cia de Araputanga, foram acionados na tarde
de quarta-feira, 22, por funcionários de uma loja de materiais para
construção dando conta do furto de uma parafusadeira da marca
DeWalt, cometido na loja por volta das 17 horas. Página 04

Pescado irregular apreendido pelo Juvam

DESRESPEITO

Lixeiras em Cáceres são danificadas
por uso incorreto ou ação de vândalos

Café

Bolsonaro e a
Previdência
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da
Manhã

Foto: Assessoria

O alerta foi feito pela
Direção da Autarquia Águas
do Pantanal, onde após
levantamento se detectou que
muitas lixeiras sofreram
danos por uso indevido, pois
as mesmas foram projetadas
para o uso cotidiano dos
transeuntes, e não para
descarte de lixo doméstico,
outras foi constatado que os
danos foi por atos de
vandalismo.

Jogos da 2ª Taça
Cidade prosseguem
no Sábado
Página 07
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Bolsonaro e a Previdência
Na última sexta-feira, dia 18 de
janeiro de 2019, foi assinada pelo
Presidente da República uma Medida
Provisória (MP) que trará alterações
significativas para os beneficiários da
Previdência Social.
Não é demais lembrar que a MP
tem imediata força de lei, tão logo
publicada, segundo estabelece o art. 62 da
Constituição, sendo ato unipessoal do
Presidente da República, mas que precisa
ser convertida em lei pelo Poder
Legislativo (Congresso Nacional) no
prazo de sessenta dias de sua publicação,
com possibilidade de prorrogação por
igual período. Enquanto não ocorre sua
conversão, a MP produz efeitos, ou seja,
está valendo.
Os objetivos desta “reforma
previdenciária”, podemos assim resumir,
são alterar algumas regras de concessão
de benefícios que, segundo o novo
Governo, tenham indícios de
irregularidades, além de realizar revisão
em benefícios concedidos por
incapacidade, tudo com a finalidade de
alcançar economia de recursos públicos
da ordem de R$ 9,8 bilhões nos próximos
12 (doze) meses. As alterações alcançam
principalmente os pedidos de
aposentadoria rural, pensão por morte e
auxilio-reclusão.
Pelo teor do texto da MP serão
criados os programas de Análise de
Benefícios com Indícios de
Irregularidade e de
Revisão de
Benefícios por Incapacidade. A revisão
está prevista para acontecer nos próximos
2 (dois) anos.
Para os trabalhadores rurais
(como pescadores artesanais,
seringueiros, pequeno produtor rural e
outros), na condição de segurados
especiais da Previdência Social, desde
que comprovem pelo menos 15 anos de
serviço no campo, há direito à idade
reduzida para aposentadoria, sendo 55
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CONTAS TAQUES 2017
As contas do ex-governador Pedro
Taques do exercício de 2017 foram
aprovadas por maioria dos deputados
estaduais. A votação aconteceu na
sessão de ontem na presidência da Casa
de Leis. O Tribunal de Costas do Estado
apontou 17 irregularidades
consideradas graves ou de moderada
gravidade e expediu um total de 44
recomendações ao Governo para as
correções. A aprovação na AL se deu
com determinação de regularização das
falhas citadas.
REVALIDA
O presidente do Conselho Federal de
Medicina (CFM), Carlos Vital,
defendeu ontem (23) a submissão ao
Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos (Revalida) como
condição para que médicos cubanos
possam continuar trabalhando no
Brasil. O presidente do CFM lembrou
que o Revalida envolve um processo
que poderia ser realizado a qualquer
momento, desde que o governo
brasileiro se programe para isso. Vital
condenou a possibilidade de uma
seleção específica ou diferenciada para
profissionais cubanos que atuavam no
Mais Médicos e disse que eles devem
passar por uma prova “nos moldes”
atuais.
VENDA MAIS
Se você tem interesse em alavancar suas
vendas ou divulgar seu
empreendimento utilizando da
ferramente rede social, então não perca
a oportunidade de assistir a palestra que
acontece no dia 14 de fevereiro, a partir
das 19 horas no Village Hotel. Fica a
dica.
CORREIOS 356 ANOS
Nesta sexta-feira (25), os Correios
comemoram 356 anos de serviço postal
no Brasil. Em 2018, os Correios
venceram, na categoria Melhor
Empresa de Logística no E-commerce,
o Prêmio ABComm de Inovação Digital
2018, um dos mais importantes e
aguardados eventos do e-commerce
nacional. Também receberam, pela
quinta vez consecutiva, o troféu Top of
Mind na categoria “Serviço de Entrega
de Encomendas”. Em 2018, a empresa
atingiu seu melhor índice nos últimos
anos, com cinco pontos percentuais a
mais em relação a 2017.
DOAÇÃO DE LIVROS
O Núcleo de Educação nas Prisões
(NEP) do Sistema Penitenciário está
promovendo campanha de doação de
livros para os projetos de remição pela
leitura. Podem ser doados livros de
literatura clássica e nacional;
filosóficos, científicos, de autoajuda,
religiosos e romances que serão
destinados a unidades prisionais na
capital e no interior do estado. O projeto
de remição pela leitura é desenvolvido
em algumas unidades prisionais e a
ideia com a campanha é expandir a
outras unidades.

anos para mulheres e 60 anos para
homens. O governo não pretende mexer
neste ponto, mas aumentará o rigor nas
regras para liberação do referido
benefício.
De acordo com a recente MP, a
partir de 2020 será criado um cadastro de
segurados especiais para fornecer dados
ao Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS, que passará a ser a única
forma de comprovar o tempo de
contribuição para o trabalhador rural. Nos
próximos 60 (sessenta) dias, porém,
bastará a autodeclaração do interessado.
Depois deste período, ou seja, a partir de
março deste ano, a autodeclaração
precisará ser homologada por entidades
do Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (PRONATER).
Os sindicatos dos trabalhadores rurais
deixarão de ter participação na validação
dos documentos de comprovação de
atividade rural.
A maior alteração feita pela MP, a
meu ver, diz respeito ao auxilio-reclusão,
haja vista que até agora bastava uma só
contribuição antes de ser preso para que
seus dependentes tivessem o direito a tal
auxilio, e valia tanto para o regime
fechado como para ao semiaberto.
Contudo, de acordo com a nova MP, passa
a ser exigido um mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses de contribuição ao INSS,
para que a família do preso tenha direito a
receber o referido benefício, que passa a
ser devido somente na hipótese de regime
fechado.
Também a comprovação de baixa
renda levará em conta a média dos 12
(doze) últimos salários do segurado e não
apenas a do último mês antes da prisão. O
auxílio-reclusão não pode ser cumulado
com qualquer outro tipo de benefício.
Também houve importante
alteração em relação à pensão por morte,
principalmente para os dependentes
menores de 16 (dezesseis) anos, os quais

terão agora o prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias após o falecimento do
segurado para requererem o pagamento
do beneficio retroativo à data do óbito.
Pela legislação atual esta regra não existe.
O objetivo desta mudança é evitar longo
período de pagamento de valores
retroativos.
Outra alteração significativa, no
tocante à pensão por morte, diz respeito à
forma de comprovação de união estável
ou de dependência econômica dos
dependentes em relação ao segurado que
tenha morrido. Há tempos a Justiça tem
aceitado prova testemunhal dessa relação,
o que está sendo mudado pela MP, que
passa a exigir comprovação documental.
A MP prevê ainda que os
benefícios que tenham suspeitas de
fraudes sejam imediatamente suspensos
até a apresentação da defesa pelo
beneficiário, o que pode ser feito, por
exemplo, mediante provas préconstituídas, e não permite mais que os
benefícios continuem sendo pagos até que
o trabalhador seja localizado.
Na hipótese de um banco pagar
qualquer benefício após o falecimento do
beneficiário, será obrigado a devolver aos
cofres públicos o valor indevidamente
pago. Já aquele segurado que
eventualmente receber valor de benefício
a maior, a MP autoriza o desconto do
valor recebido indevidamente nos
pagamentos seguintes do beneficio ou a
inscrição do débito na dívida ativa.
Com as medidas proporcionadas
por esta MP, o governo estima uma
economia de aproximadamente 10
bilhões de reais já nos primeiros 12 (doze)
meses, conforme já dito, pois prevê que
cerca de 16% dos 5,5 milhões de
segurados e dependentes terão seus
benefícios cancelados.
GISELE NASCIMENTO é advogada
em Mato Grosso.

Recebendo o imóvel
O dia mais emocionante chegou!
Hora de receber a casa ou apartamento
novo. Foram meses ou anos de
planejamento, pagamento de entrada,
parcelas, balões e financiamento. Enfim,
tudo que o bom brasileiro precisa fazer
para conseguir realizar o sonho da casa
própria.
Atenção! O momento de receber
as chaves do imóvel é a oportunidade
inicial do comprador para verificar se
existem vícios construtivos (defeitos) no
imóvel, especialmente aqueles que
podem ser vistos a olho nu.
As construtoras estabelecem
prazos diferenciados para o contratante
vistoriar o imóvel, variando desde
singelos 30 minutos até 03 dias,
conforme média de mercado local.
É neste momento de crucial
relevância que você deverá estar atento
se o imóvel que adquiriu se encontra em

perfeito estado.
É hora de conferir tudo: pintura,
o escoamento do piso, parte elétrica,
integridade da alvenaria, pisos e
porcelanatos, e todos os itens básicos
que possam ser verificados a olho nu.
Caso você faça isso sozinho,
fotografe e anote todos os eventuais
defeitos que encontrar e informe (por
escrito) ao responsável pela obra.
É importante lembrar que não
sabemos tudo! Então, se você puder
investir um pouquinho mais (pelo bem
do seu imóvel), contrate um profissional
especializado para acompanhar sua
vistoria, seja um engenheiro, arquiteto
ou outro profissional de sua confiança.
PUBLICIDADE - A lei estabelece
prazos e garantias para diversos itens do
imóvel, bem como a responsabilidade do
construtor. Porém, os vícios aparentes (a
olho nu), devem ser reclamados após ser

EXPEDIENTE

identificados.
Não importa se o seu imóvel
custou 100 mil ou 1 milhão de reais, é
direito do consumidor receber o imóvel
em perfeição, devendo os vícios
encontrados serem corrigidos.
Em caso de dúvidas sobre a
responsabilidade e sobre os prazos de
garantia verifique seu contrato, o
memorial descritivo ou manual do
proprietário, que deve especificar os
detalhes da obra e os prazos de garantia.
Caso não consiga entrar em acordo com
o responsável pela obra, acerca de
eventuais danos no imóvel ou se não
conseguir compreender os detalhes
contratuais, consulte um advogado(a).
----------------------------------------------KEIT DIOGO GOMES é advogada e
professora na UFMT.
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EDUCAÇÃO

Com 74% dos votos favoráveis ao indicativo de greve, a categoria deve cruzar os braços nesta sexta-feira

Servidores da Unemat decidem greve por
atraso de salário e não pagamento da RGA
Da Redação
Foto: Sintesmat

E

m assembleia realizada
na segunda-feira,
servidores da
Universidade Estadual de Mato
Grosso decidiram por larga
maioria pela utilização do
instrumento de greve, contra o
atraso nos salários e o
descumprimento por parte do
governo do acordo de
parcelamento da Revisão Geral
Anual (RGA).
Com 74%
dos votos
favoráveis ao indicativo de greve,
a categoria deve cruzar os braços
nesta sexta-feira. Dos 13 campus
da Unemat, somente o de Tangará
da Serra não foi favorável a
paralisação.
Em nota o Sindicato dos
Trabalhadores da Educação
Superior de Mato Grosso
(Sintesmat), explicou que os
Profissionais Técnicos da
Educação Superior da Unemat se
encontram com os salários do
mês de dezembro atrasados (e
escalonados) pelo Governo. O
atraso salarial que já havia
acontecido no mês de dezembro

previsto na lei 10.572/17 também
não foi paga pelo Estado.
A recomposição, prevista
na Constituição Federal e
Estadual, e regulamentada por lei
própria esteve em debate no ano
passado, devido a embargo do
Tribunal de Contas do Estado TCE/MT. Entretanto, mesmo
após o mérito ter sido apreciado

pela Corte de Contas e liberado
para pagamento pelo Estado
(ainda que em percentual menor,
como determinou o TCE), o
pagamento não ocorreu",
argumenta.
Nesse contexto o
Sindicato divulgou em nota que a
reitoria da Unemat já está ciente
da decisão da categoria.

BALANÇO

Multas aplicadas pelo Juvam de Cáceres
totalizaram mais de 7 milhões em 2018

Assessoria

O

Em Assembleia Geral servidores decidem por greve

de 2018, se repetiu neste mês de
janeiro, porém em situação mais
gravosa: o Governo parcelou os
salários em três diferentes datas
(10, 24 e 30/01), com parte do
funcionalismo só recebendo os
seus vencimentos no penúltimo
dia do mês de janeiro.
Outro fator apontado pelo
Sindicato é que parte dos
servidores não receberam o 13º

salário, que deveria ter sido pago
até dia 20/12. Os servidores, que
nos últimos anos recebiam o 13º
salário no mês de aniversário,
ficaram sem receber nos meses de
novembro e dezembro. Estão
nesta condição também todos os
servidores contratados, que não
recebem o 13º salário no mês de
aniversário, mas no final do ano.
"A RGA do ano de 2018,

DESRESPEITO

Lixeiras em Cáceres são danificadas
por uso incorreto ou ação de vândalos
Assessoria

N

os últimos dias, a
Prefeitura tem verificado
danos em várias lixeiras
instaladas no Centro da cidade,
principalmente na Praça Barão do
Rio Branco.
Segundo informações da
Autarquia Águas do Pantanal,
responsável pelas lixeiras e coleta
do lixo, muitos dos danos são
causados por ações de vândalos
que danificam o patrimônio
público por simples prática do
crime, porém, algumas lixeiras
apresentam problemas por uso
indevido.
Ocorre que as lixeiras das
praças são instaladas para o uso

cotidiano dos transeuntes, para
serem jogados pequenos objetos
descartáveis portados por quem
passa pelo local.
Não foram projetadas para
o descarte de lixo doméstico, como
tem ocorrido constantemente.
A explicação é do diretor
da Autarquia, Paulo Donizete. Ele
acrescenta que muitas pessoas
depositam grandes quantidades de
lixo nessas lixeiras. “Como não
foram feitas para isso, logo
apresentam problemas de
estrutura, principalmente nas
tampas”, afirma Paulo.
O diretor informa que já
deu início na mídia a uma
Foto: Arquivo

campanha de conscientização
sobre a preservação das lixeiras
públicas e pede aos moradores e
comerciantes que coloquem o lixo
de suas casas ou estabelecimentos
comerciais apenas em suas lixeiras
particulares.
Quanto à ação de vândalos,
como se trata de crime, a Prefeitura
solicita o apoio dos moradores no
sentido de chamar a polícia quando
perceber que alguém está
praticando um ato proposital
contra o patrimônio público.
O Código Penal Brasileiro
define que o dano ao bem público é
crime, assegurando que quem
destruir, inutilizar ou deteriorar
coisa alheia é passível de sofrer
pena de detenção de um a seis
meses, ou multa.

Juizado Volante Ambiental
(Juvam) de Cáceres aplicou
mais de R$ 7 milhões em
multas no ano de 2018, referentes a
pesca predatória, queimadas,
poluição sonora, desmatamento,
dentre outros crimes ambientais.
Foram realizadas 35
operações ao longo do ano em
conjunto com outros órgãos, as quais
resultaram em máquinas, madeiras,
veículos e utensílios apreendidos,
além de 19 propriedades rurais
inspecionadas.
O Juvam também colaborou
com o bem-estar animal,
apreendendo 2.300 jacarés do
pantanal que viviam em condições
degradantes, encaminhando 13
denúncias de maus tratos e de pesca
irregular.
Conforme explica o agente
do Juvam de Cáceres, Sebastião
Darío de Oliveira, a maior parte do
trabalho realizado pela equipe de
apenas dois policiais ambientais e

quatro servidores do Poder
Judiciário é referente a denúncias
anônimas, sem contar com a
dificuldade enfrentada diante da
extensa área de atuação do juizado
ambiental, abrangendo os rios Jauru,
Paraguai, Padre Inácio, Sepotuba e
Guaporé, até a divisa com o estado
de Rondônia e a fronteira com a
Bolívia.
“É bem complexa essa
região. Pela extensão que
fiscalizamos, temos muita coisa a
fazer. Quando o Juvam foi
implantado, a depredação do meio
ambiente era muito grande.
Uma vez que está
diminuindo, acredito que seja
porque a consciência do povo na
questão da pesca, queimada,
desmatamento está ampliando”,
pontua o servidor, que trabalha na
unidade desde 1997.
Em caso de denúncias ou
informações adicionais, o contato do
Juvam de Cáceres é (65) 3211-1394.
Foto: Assessoria

Apreensão de jacarés que viviam em condições degradantes

Paulo Donizete - Diretor da Águas do Pantanal

Cáceres-MT, quarta-feira 23 de janeiro de 2019
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AÇÃO RÁPIDA

Ladrão é preso pouco tempo depois
do furto pela PM em Araputanga
Da Redação

Foto: Ass 17º BPM

policiais reconheceram o autor do
fato, como sendo Marcos
Aparecido dos Santos, de 39
anos, figurinha carimbada no
meio policial por outros furtos
cometidos na cidade.
De imediato a guarnição
saiu em diligência atrás do
suspeito, que foi encontrado em

um bar e ainda de posse da
parafuradeira furtada do
estabelecimento. No mesmo
instante foi dada a ordem de
prisão e encaminhado o suspeito
a Delegacia de Polícia Civil de
Araputanga, juntamente com o
objeto do furto, para providências
que o caso requer.

FICHA SUJA

Procurado da Justiça é preso
pela PM em Mirassol D'Oeste
Da Redação

P

Imagem do furto registrada pelas câmeras

P

oliciais da 2ª Cia de
Araputanga, foram
acionados na tarde de
quarta-feira, 22, por funcionários
de uma loja de materiais para

construção dando conta do furto
de uma parafusadeira da marca
DeWalt, cometido na loja por
volta das 17 horas.
Como a loja tem sistema

de monitoramento por câmeras
de segurança, toda a ação do
meliante foi gravada, facilitando
assim o serviço dos policiais que
após analisar as imagens, os

rocurado pela justiça foi
preso nesta terça-feira, por
Policiais Militares do 17º
Batalhão de Mirassol D'Oeste.
A prisão se deu no início
da tarde, por volta das 14h15,
durante patrulhamento no bairro
Parque da Serra, onde foi
abordado pela GU da 1ª Cia um
indivíduo em atitude suspeita,
sendo identificado como Fábio
Biasotto, 25.
Em revista pessoal, os

policiais não encontraram com o
suspeito nada ilícito foi, porém na
checagem via Banco Nacional foi
constatado mandado de prisão em
aberto contra o mesmo.
No momento da
constatação, foi dado voz de
prisão cumprindo a ordem de
número 77012, onde o suspeito
foi conduzido a Delegacia de
Polícia Civil e está à disposição
da Justiça.
Foto: Ass 17º BPM

PONTES E LACERDA

TJ condena agente penitenciário
que subtraiu objetos de presos
Assessoria TJMT

O

agente penitenciário que
se apropria de valores e
bens pertencentes a
detentos pratica ato de
improbidade administrativa que
produz enriquecimento ilícito. A
decisão é da Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo na
Apelação 24701/2018, em que o
agente se apropriou de R$ 777,
dois celulares, três óculos de sol e
carteiras com documentos, sendo
que o dinheiro e os objetos
pertenciam aos detentos do
Centro de Detenção Provisória de
Pontes e Lacerda. Ele ainda se
utilizou do cargo público para
subtrair livro de registro e
protocolo do local a fim de
ocultar a conduta.
Na decisão, por

unanimidade, a câmara manteve
parcialmente a sentença de
Primeiro Grau, no sentido de que
o servidor praticante da ilicitude
deve perder a função pública e
também está proibido de
contratar com o Poder Público. A
mudança se deu na multa civil
que foi reduzida de 10 para duas
vezes o valor do acréscimo
patrimonial do agente a ser
restituído ao erário, além de
afastar a suspensão dos direitos
políticos, considerando que o
recorrente não ocupava cargo
eletivo e que já houve a
decretação da perda da função
pública. De acordo com o
desembargador José Zuquim
Nogueira, relator do processo,
está incontroverso nos autos as
Foto: Assessoria

Agente Penitenciário perde o cargo por subtração de objetos de presos

condutas imputadas ao apelante
tanto que ele confessou ter
praticado as ações “com alto grau
de reprovabilidade”.
“Com efeito, para a
caracterização do ato de
improbidade administrativa, que
importa em enriquecimento
ilícito, é necessária a presença de
alguns requisitos, como o
recebimento de vantagem
econômica indevida pelo agente
público, oriunda de
comportamento ilegal, com
ciência da ilicitude e conexão
entre o exercício funcional
abusivo e a vantagem econômica
indevida alcançada”.
Zuquim ressaltou ainda
que todos os objetos foram
restituídos aos seus respectivos
donos. “Quanto à perda dos bens
e valores acrescidos ilicitamente
ao seu patrimônio, em que pese a
legislação de regência disponha
somente sobre o ressarcimento ao
erário, pelo que se extrai dos
autos, tanto os objetos quanto as
quantias subtraídas já foram
devolvidos aos particulares, no
decorrer da presente ação, e
merece ser mantida.”
Participaram ainda da
votação os desembargadores
Luiz Carlos da Costa (presidente
da câmara e segundo vogal) e a
desembargadora Antônia
Siqueira Gonçalves (primeira
vogal).
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Fábio era procurado pela justiça
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DECRETÃO

Além dos cargos em comissão, o Estado também está reduzindo o número de contratados

Medidas do Governo impõem corte de cargos
comissionados e contratados em Mato Grosso
Assessoria

Foto: Reprodução

licença-prêmio é uma licença
remunerada que o funcionário tem
direito na proporção de três meses
para cada cinco anos de serviço.
Outra medida importante
foi a suspensão da cessão de
servidores do Estado para outros
Poderes ou Governo Federal, cujos
salários continuavam a ser pagos
pelo Executivo. Nestes casos, se no
prazo de 60 dias não for firmado
convênio transferindo o ônus do
salário para o órgão em que o
servidor está cedido, a secretaria
deve rescindir a transferência e
trazer o servidor de volta para o
órgão de origem.
Enquanto não houver o
equilíbrio fiscal no Estado, está
suspensa a abertura de novos
concursos públicos. Ainda deverá
ocorrer a reavaliação de todas as
autorizações de concurso que ainda
Mendes adotou medidas para restabelecer o equilíbrio fiscal no Estado
não se encontrem em andamento.
Também está suspensa a
Governo de Mato Grosso
Essa ação já está em Social (Condes).
O d e c r e t o t a m b é m tramitação de processos para
adotou diversas medidas andamento pela atual gestão. Desde
visando a recuperação o primeiro dia de Governo até esta determinou a suspensão de reestruturação ou revisão de planos
fiscal do Estado e a garantia de terça-feira (22), 390 cargos pagamento de horas extras, exceto de cargos e carreira em qualquer
oferta de serviços de qualidade ao comissionados já foram cortados. O para as atividades na segurança s e c r e t a r i a o u ó r g ã o d a
cidadão. O decreto 08/2019, número é um saldo entre as pública e saúde, se justificado o administração pública indireta. Os
publicado pelo governador Mauro exonerações e contratações interesse público. Para não gerar planos de carreira já aprovados
Mendes no dia 17 de janeiro, realizadas, conforme dados do custos extras, estão suspensos continuam em vigor.
estabelece diretrizes para a Diário Oficial. Além dos cargos em afastamentos de servidores Decreto de Calamidade - O
contenção de despesas na máquina comissão, o Estado também está públicos para a realização de cursos Governo decretou situação de
pública e entre elas está o controle reduzindo o número de contratados. que demandem a substituição do calamidade financeira no Estado no
As secretarias estão aos servidor por outro profissional. A dia 17 de janeiro. A medida urgente
de gastos com pessoal.
Conforme o artigo 10 do poucos fazendo o corte de pessoal exceção é para os casos em que o foi tomada visando reequilibrar as
documento, os órgãos e secretarias para que não haja prejuízo na a f a s t a m e n t o j á t e n h a s i d o contas públicas já em curto prazo. O
decreto foi enviado para a
da administração pública devem c o n t i n u i d a d e d o s s e r v i ç o s . autorizado.
Também está proibida a Assembleia Legislativa para
adotar providências para controlar Conforme o decreto, a meta é
os custos com pessoal, como reduzir o número de comissionados concessão de licença-prêmio, se apreciação dos deputados.
Entre as justificativas para
reduzir o número de cargos e contratados em três mil. Essa ação essa ação implicar na contratação
o
decreto
está o endividamento
c o m i s s i o n a d o s e c o n t r a t o s será monitorada pelo Conselho de temporária de substituto para o
Desenvolvimento Econômico e servidor que sair de licença. A apontado pelo Tesouro Estadual,
temporários.

O

que superou R$ 2 bilhões de restos a
pagar sem disponibilidade
financeira. A medida considera
ainda que o Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2019 prevê
um déficit no orçamento de R$ 1,7
bilhão.
Com a publicação do
decreto, o Governo fica autorizado
a adotar as medidas necessárias à
racionalização de recursos. O
decreto tem validade de seis meses,
podendo ser prorrogado em caso de
necessidade justificada.
Pacto por Mato Grosso - Além do
decreto de calamidade financeira, o
governador Mauro Mendes propôs
um pacote de medidas para
restabelecer o equilíbrio fiscal no
Estado.
Já nos primeiros dias de
gestão, ele enviou à Assembleia
Legislativa para aprovação dos
deputados projetos que visam
reduzir custos e aumentar a receita
do Estado. Entre eles está o projeto
de reforma administrativa, que
diminui de 24 para 15 as secretarias
de Governo e prevê a redução de
cargos comissionados e
contratados.
O governador também
reenviou o Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA) de
2019 prevendo cortes no
duodécimo de outros Poderes,
como Assembleia Legislativa e
Tribunal de Contas.
Ta m b é m e s t a b e l e c e
critérios para pagamento da
Recomposição Geral Anual (RGA)
aos servidores e prevê aumento da
contribuição do setor produtivo
com um novo modelo do Fethab.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

Cáceres-MT, quinta-feira 24 de janeiro de 2019

06
VAGAS

Unemat abre 14 processos seletivos para
professores com 63 vagas em 9 campus
Hemilia Maia
Foto: Arquivo

Unemat oferta 63 vagas mais cadastro de reserva

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) está
com 14 processos seletivos
abertos para contratação de
professores. São 63 vagas mais

cadastro de reserva distribuídos nos
câmpus de Barra do Bugres,
Cáceres, Colíder, Diamantino,
Juara, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda e

Sinop.
Os salários estão divididos
em três classes: graduados
R$2.703,88, mestres R$ 5.029,17 e
doutores R$ 6.218,89 e as inscrições

são gratuitas.
As inscrições aos Processos
Seletivos Simplificados de
Professor estão sendo realizadas
exclusivamente de forma online. Os
editais estão disponíveis no Portal da
Unemat.
Em Diamantino, o período
de inscrição encerra no dia 25 de
janeiro junto a Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas (Facisa)
do câmpus Francisco Ferreira
Mendes. Consulte o edital 046/2018.
Em 1º de fevereiro as
inscrições terminam para a
Faculdade de Ciências Agrárias,
Biológicas e Sociais Aplicadas
(Fabis), em Nova Xavantina. Veja o
edital 049/2018.
Os demais editais findam o
período de inscrição no dia 5 de
fevereiro. O câmpus de Diamantino
ainda oferta vagas e cadastro de
reserva para a Faculdade de Ciências
da Saúde (Facis). Confira o edital
042/2018.
Em Sinop as Faculdades: de
Ciências Exatas e Tecnológicas
(Facete), de Educação e Linguagem
(Fael) e de Ciências Sociais e
Aplicadas (Facisa) também ofertam

p r o c e s s o s s e l e t i v o s . Ve j a
respectivamente os editais
045/2018, 050/2018 e 051/2018.
Em Cáceres, as Faculdades:
de Ciências Agrárias e Biológicas
(Facab) e de Ciências Exatas e
Tecnologias (Facet) disponibilizam
cadastro de reserva por meio dos
editais 041/2018 e 044/2018.
Em Barra do Bugres, os
interessados concorrem às
Faculdades: de Ciências Exatas e
Te c n o l ó g i c a s ( F a c e t ) e d e
Arquitetura e Engenharia (FAE) do
câmpus Renê Barbour pelos editais
040/2018 e 043/2018.
Ainda é possível se
inscrever para as Faculdades: de
Ciências Sociais Aplicadas e
Agrárias (Facisaa) do câmpus de
Nova Mutum, de Ciências Agrárias e
Humanas (Facah) do câmpus de
Pontes e Lacerda, de Ciências
Exatas e Tecnológicas do câmpus de
Colíder e de Educação e Ciências
Sociais Aplicadas (Faecs) do
câmpus de Juara.
Confira respectivamente os
editais 047/2018 , 038/2018 ,
048/2018 e 052/2018.

NOVA CONDENAÇÃO

Justiça decreta perda da função pública do prefeito de Comodoro
A
Assessoria

Foto: Arquivo

Justiça decretou a perda da
função pública do prefeito de
Comodoro, Jeferson Ferreira
Gomes, em mais uma condenação por
ato de improbidade administrativa. Em
menos de duas semanas, foram duas
sentenças condenatórias proferidas em
ações propostas pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso. Foi
determinado ainda o ressarcimento
integral do dano, suspensão dos direitos
políticos por oito anos e pagamento de
multa civil.
Além do gestor, também foram
condenados às sanções previstas na Lei
de Improbidade Administrativa, o
Escritório de Advocacia Beduschi &
Souza Advogados Associados e os seus
sócios, Otto Marques de Souza e
Marcelo Beduschi. Os profissionais
estão ainda proibidos de contratarem
com o Poder Público ou receberem
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoas
jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de 10 anos.
Na sentença, o juiz Marcelo
Sousa Melo Bento de Resende também
tornou definitiva a decisão liminar que
determinou a indisponibilidade de bens
dos requeridos. No caso do prefeito, o
valor indisponível é de R$ 96 mil e dos
demais R$ 192 mil. O procedimento
licitatório que resultou na contratação
dos referidos advogados para prestação
dos serviços de assessoria jurídica e de

representação judicial também foi
declarado nulo.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR: Na
ação, julgada procedente pelo Poder
Judiciário, o Ministério Público do
Estado de Mato Grosso ressalta que o
prefeito de Comodoro realizou a
contratação do escritório de advocacia
para prestação dos serviços de
assessoria jurídica e de representação
judicial sem a realização de licitação. O
contrato, com dois objetos distintos, foi
efetivado por meio do procedimento de
inexigibilidade de licitação no valor de
R$ 99.200,00, com o prazo de vigência
de seis meses, podendo ser prorrogado
por mais sessenta meses.
Outro fato que chamou a
atenção foi a rapidez com que todo o
procedimento de inexigibilidade de
licitação foi realizado. A solicitação
ocorreu no dia 30 de maio deste ano e no
dia 11 de junho foram apresentadas a
justificativa, termo de referência,
planilha orçamentária, aprovação da
compra pelo setor financeiro,
autorização da contratação por parte do
prefeito, publicação do edital na
imprensa oficial, termo de ratificação de
inexibilidade de licitação, termo de
homologação e adjudicação e a
contratação de prestação dos serviços. O
parecer jurídico foi apresentado no dia
12/06.
ANTES DA HORA: Na sentença
condenatória, o juiz Marcelo Sousa
Melo Bento de Resende destaca que os

orçamentos apresentados pelos
advogados interessados na contratação,
anexados ao procedimento licitatório,
foram datados antes mesmo da abertura
do certame.
“O que mais chama atenção no
procedimento é que os orçamentos são
de abril de 2018, porém o procedimento
licitatório só foi sugerido, pela chefe de
gabinete, em 30/05/2018 e ele foi
inteiramente feito no dia 11/06/2018,
deixando claro a improbidade
cometida”, diz um trecho da sentença.
VOÇOROCA: O magistrado também
questionou a suposta complexidade do
caso que justificaria a contratação dos
advogados por inexigibilidade,
afirmando que “a complexidade fática
não se traduziu em complexidade
jurídica”. Os advogados haviam sido
contratados para defender o município
em uma outra ação proposta pelo MPMT
após a administração municipal ter
colocado 2 mil pneus em uma voçoroca
para tentar barrar processo erosivo.
“Uma coisa é o tamanho do
dano ambiental, tal fato pode ensejar
medidas complexas no campo da
reparação do dano, outra coisa é o
processo decorrente do dano ambiental.
Não é por que o dano ambiental foi
grande, que necessariamente o processo
será complexo. Essa correlação não é
automática e direta. Situações fáticas
gravosas podem resultar em processos
simples, e situações fáticas simples,
podem acabar em complexos de grande

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Com mais uma condenação prefeito de Comodoro perde função pública

complexidade”.
Para o magistrado, a
“montagem” do procedimento
licitatório e a ausência de prova a

respeito da alta complexidade e da
singularidade do objeto e também da
notória especialização dos advogados
comprovam o ato ímprobo.

VENDE-SE
Vende-se um terreno situado a rua Baliester, bairro Jardim das
Oliveiras (antigo EMPA). Terreno medindo 17x31 localizado
próximo ao rio, com edificação de 32,20mts. VALOR 15 MIL REAIS
aceita carro no negócio. Contato: Admir Fernandes 67 999421265.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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BOLA EM CAMPO

O campeonato é uma realização da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Cáceres

Jogos da 2ª Taça Cidade
prosseguem no sábado
Da Redação
Foto: Arquivo

A

bola rola neste fim de
semana em Cáceres,
d a n d o a s s i m
continuidade aos torneios
amadores de futebol de campo.
O público tem
comparecido e as equipes têm
correspondido a altura,
participando e torcendo para
seus times, uma forma de
descontração e divertir, depois
de uma semana de trabalho.
Neste sábado (26), a 2ª
Taça Cidade de Futebol
Amador, torneio tradicional da
comunidade, terá mais dois
jogos entre as equipes Parque

São Sebastião x Guanabara
Esporte Clube e W.R. Esporte
Clube x Juventus Futebol
Clube, ambas partidas no
Estádio Geraldão.
No sábado passado,
dois jogos levaram dezenas de
pessoas ao estádio, na ocasião
disputaram as equipes Brava
Net 00 x 00 Rodeio Esporte
Clube; e Audi Contábil 01 x 00
Gol de Placa.
O campeonato é uma
realização da Secretaria de
Esportes da Prefeitura de
Cáceres.
Foto: Ronivon Barros

Jogos acontecem no sábado no Geraldão

2ª RODADA

Luverdense volta jogar
em casa após 5 meses

Só Notícias

D

epois de cinco meses
sem uma partida
oficial, o estádio
Passo das Emas volta a ser

palco de um jogo do
Luverdense.
Será neste sábado,
contra o Sinop, pela segunda
Foto: Arquivo

Estádio Passo das Emas
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rodada da primeira fase do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
A última partida
disputada pelo clube, em Lucas
do Rio Verde, foi contra o
Operário de Ponta Grossa
(PR), no dia 11 de agosto do
ano passado pelo Brasileiro da
Série C.
No próximo sábado, o
torcedor, que nas últimas
partidas sempre compareceu
em bom número, poderá matar
a saudade do time. Os
ingressos para a partida
começaram a ser
comercializados ontem.
Os ingressos de forma
antecipada poderão ser
adquiridos, pelo valor de R$ 10
a meia e R$ 20 a entrada
inteira, em supermercados e na
bilheteria do estádio.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente sua vida
social e aproximando
amigos, novos e antigos. O momento pode
estar relacionado a um bom contato
comercial, que resultará rapidamente em
um novo contrato.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente sua vida
doméstica e os
relacionamentos em família. O momento
pode envolver uma mudança de residência
ou uma reforma em sua casa, que ficará
ainda mais aconchegante.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente seus projetos
profissionais e planos de
negócios. O momento pode estar
relacionado à aprovação de um projeto ou
promoção. Sua imagem profissional
melhora sensivelmente.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente projetos
pessoais que podem
envolver uma viagem ou a retomada dos
estudos através de um curso ou de uma
graduação. Você estará mais aberto,
simpático e comunicativo.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente seus projetos
de médio prazo, pessoais e profissionais.
O contato com pessoas estrangeiras é
beneficiado. Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada nos
próximos dias.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente sua vida
material e financeira, com possibilidade
de aprovação de projetos e contratos que
envolvam o aumento de seus
rendimentos. Dia ótimo para novos
investimentos.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte
em Áries e Vênus e Júpiter
e m S a g i t á r i o ,
m o v i m e n t a n d o
positivamente seus acordos e
negociações que envolvem ganhos
compartilhados, como uma sociedade
ou parceria financeira, empréstimos,
processos de divórcio e inventários.

A Lua em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente sua vida
pessoal e profissional. Hoje
pode ser um dia de boas notícias, de ganhos
inesperados e novidades que trazem
mudanças positivas e movimento à sua vida.
Você estará mais dinâmico, animado, agitado
e comunicativo.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
uma sociedade ou parceria comercial. Um
namoro pode começar a qualquer
momento.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente suas emoções e
sentimentos. O momento
pode envolver a necessidade de distanciarda vida social e estar em contato mais
profundo com suas emoções, que passam
por um momento de equilíbrio.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente sua rotina,
especialmente a de trabalho. O momento
pode envolver a necessidade de
organizar melhor seu dia a dia. Ótimo
momento para começar um programa de
saúde.

08

Flores multicoloridas hoje são
endereçadas a uma pessoa muito
especial, amiga querida e leitora
assídua do nosso matutino que
celebra mais uma data natalícia.
N o s s o c a r i n h o a i l u s t re
aniversariante Olga Maria
Castrillon Mendes a quem
enviamos votos de felicidades e
muitos anos de vida. Desejamos
um lindo dia, cheio de paz e
alegrias não só hoje, mas em todos
os dias de sua vida. Parabéns!!!

By Rosane Michels

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Áries e Vênus e Júpiter em
Sagitário, movimentando
positivamente sua vida
e m o c i o n a l e o
relacionamento com os filhos
e com seu amor. Se estiver só, um novo
romance pode começar a qualquer
momento. Você estará mais aberto e
receptivo.

SOCIAL

********************
Curtindo praia, sol e mar em família,
nossa amiga Carolina Sampaio ao lado
d o e s p o s o L e a n d ro e f i l h o s ,
aproveitando as belezas de Maceió.
Grande abraço e votos de uma feliz
estada.

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

Destaque hoje para o Choach em vendas Eliane Ribeiro, pelo
brilhante trabalho que vem realizando em nossa city. Vale
conferir. Fica nosso registro. Grande beijo e sucessos sempre.

Com ligeiro atraso, mas em tempo de
desejar felicidades a Matheus Henrique
pela passagem do seu aniversário. Que
você possa ter muitos anos de vida,
felizes e abençoados. Feliz Niver!

