
Os Vereadores ELZA BASTO e VALTER ZACARKIM, na qualidade de membro e relator da CCJ - 
Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação da CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, vêm 
a público esclarecer acerca do arquivamento da denúncia formulada pela vereadora Valdeníria Dutra 
Ferreira, protocolada em 1º/11/2019 às 11:30 minutos (sexta feira), em que sustentava suposta prática 
ilícita por parte de um vereador, a qual, em tese, constituiria quebra de decoro parlamentar. Inicialmente, 
destaca-se que o requerimento da citada vereadora Valdeníria continha solicitação de encaminhamento da 
denúncia à CCJ - - Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação, a quem compete manifestar 
sobre o preenchimento dos requisitos legais, necessários ao prosseguimento da denúncia, e ainda quanto 
ao mérito de proposição sobre a perda de mandato do vereador, na forma do artigo 38, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Cáceres, encaminhamento aprovado pelo Plenário na sessão do dia 
18/11/2019. Já no dia 21/11/2019 foi realizada reunião da CCJ, da qual participaram, além dos membros, 
a Vereadora Valdeníria Dutra Ferreira (Denunciante), a assessora Francyanne Vitorazi, o assessor Ernani 
Segatto, e o Dr. Emerson, Jurídico da Câmara, tendo sido marcada por intromissões agressivas da 
Vereadora Valdeníria, em uma tentativa desmedida na busca da instauração de CPI, em que pese a 

fragilidade da denúncia, totalmente desacompanhada de qualquer elemento de prova e fundamentação jurídica. Diante da postura indecorosa da Vereadora Valdeníria, restou encerrada a reunião 
do dia 21/11/2019, e em atenção à inteligência contida no artigo 60, § 3º, do Regimento Interno, restou designada nova reunião, desta vez, com presença exclusiva dos membros da CCJ, em 
obediência ao procedimento previsto em Lei, a qual veda a participação externa. Portanto, a realização de reunião em caráter sigiloso e com participação exclusiva dos membros da CCJ não 
constituiu manobra como divulgado pela mídia sensacionalista, mas estrita observância da legislação vigente, a qual é sempre observada por estes membros, que jamais compactuariam com 
ilegalidades ou comportamentos politiqueiros. Aqui se abre um parêntese para destacar a matéria veiculada pelo JORNAL EXPRESSÃO do dia 06/11/2019 com o título “PASTORELO 
DEFENDE AFASTAMENTO IMEDIATO DO PRESIDENTE E DO VICE PRESIDENTE DA CAMARA”, no mesmo dia em que a Vereadora Valdeníria protocolou seu requerimento 
(coincidência), o que demonstra claramente a sua parcialidade, com manifestação de prejulgamento, sem elementos de prova, ficando claro que o mesmo não estava apto a discutir ou dar 
parecer sobre esta matéria com a isenção e seriedade que o caso requer. Primando pelo compromisso assumido como membros da CCJ, e com fundamento no artigo 119, do Regimento Interno, 
solicitamos à Vereadora e aos demais interessados no processo de cassação, o mínimo de documentos, que viessem a dar respaldo ao requerimento nº 3049, e assim pudesse assegurar os 
requisitos mínimos para que se desse continuidade ao processo, o que todavia, não restou atendido, não tendo sido juntado qualquer documento. A ausência de provas sobre os fatos alegados, 
configura clara ofensa ao artigo 119, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres, que possui força de lei ordinária, o qual prevê a exigência de provas pré-constituídas sobre o que for 
alegado contra um vereador, representa verdadeira cláusula de barreira à abertura indiscriminada de investigações sem o mínimo necessário, em homenagem ao princípio da presunção de 
inocência, insculpido na Constituição Federal como garantia fundamental do cidadão, e as manobras políticas ocorridas neste caso pelos denunciantes, se afastaram completamente dos 
princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais destacamos o da impessoalidade e moralidade. Dada a gravidade da situação e tendo em vista que a Justiça deve 
ser respeitada, e acusações sem provas concretas, podem ser entendidas neste meio político como uma demanda de força entre opositores ou grupos políticos, com vista a tomada do poder, e, que 
se for encarado desta forma, muito pode se perder se não forem respeitados os requisitos mínimos de Direito exigidos em nosso Regimento Interno, e por primar pela JUSTIÇA, eliminando a 
INCOMPETENCIA E A IRRESPONSABILIDADE, buscamos juntos as Instituições, respostas para que nos servisse de base legais para nossas decisões.
1- Oficio nº 35/2019 do dia 14/11/19 direcionado a Dra. ANA LUIZA BARBOSA DA CUNHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DE CACERES. 
2- Oficio nº36/2019 do dia 18/11/2019 direcionado ao SENHOR DR. WILSON SOUZA SANTOS, DIRETOR GERAL DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 
CIDADANIA DE CACERES MT. 
3- Oficio nº 38/2019 do 02/12/2019, direcionado ao SR. JEFERSOM BLUM, OUVIDOR DESTA CASA DE LEGISLATIVA. 
4- No dia 09/12/2019 tiramos um espelho no sait do MINISTÉRIO PUBLICO, sobre os processos ou denuncias em andamento em que o Ex-assessor SR. ALANDER JOSÉ DO 
CARMO RIOS (OU MARCIANO), e entre os 11 processos registrados, não encontramos nada referente ao ano de 2019 sobre as suposta denuncia, que pudesse cumprir os requisitos 
necessários param um processo de cassação de vereadores. 
Portanto quando se trata de JUSTIÇA, que pode vir a comprometer a dignidade das pessoas envolvidas e suas famílias dentro de uma sociedade, nós como MEMBROS DE UMA COMISSÃO 
(CCJ), não podemos ser INCONSEQUENTES, INCOMPETENTES OU IRRESPONSÁVEIS, a ponto de acreditar em uma conversa de corredor ou em uma matéria veiculado pelo “Jornal 
Oeste”, conhecido por desinformar a população, ou por interesse da velha política nefasta ainda instalada neste município, possa ter mais valor que nossas buscas pelo que é correto.
POR TODO EXPOSTO ESTES VEREADORES MEMBROS DA CCJ MANFESTAM: 
NOSSO PARECER FOI BASEADO EM CIMA DE DIRETRIZES SOLIDAS COMO A COSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO e REGIMENTO 
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.
PORTANTO O REQUERIMENTO DA VEREADORA VALDENIRIA DUTRA FERREIRA, NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS MÍNIMOS DE SUSTENTAÇÃO PARA 
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QUE SE DE PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PERDA DE MANDATO. QUALQUER 
CIDADÃO QUE TIVER DÚVIDAS A RESPEITO DO PARECER, 
PODE PROCURAR A CÂMARA MUNICIPAL, E PEDIR CÓPIAS, 
POIS É PUBLICO E ESTA DISPONÍVEL EM NOSSAS 
DEPENDÊNCIAS, ACOMPANHADO DE TODOS OS 
DOCUMENTOS CITADOS EM ANEXO.
ADEMAIS, ELABORAMOS ESTE PARECER COM A MESMA 
RESPONSABILIDADE, COM QUE PAUTAMOS NOSSOS 
TRABALHOS NESTE LEGISLATIVO, PRA NÓS A VELHA 
POLÍTICA PRECISA SER ESTIRPADA DESTE PODER, 
DENUNCIAR SEM PROVAS É INACEITÁVEL, E ENQUANTO 
NÓS (MEMBROS DA CCJ), PARTICIPARMOS DESTA 
COMISSÃO, NÃO ACATAREMOS EM HIPÓTESE ALGUMA 
QUALQUER DENÚNCIA, COM RELAÇÃO A PERDA DE 
MANDATO, SEJA DE VEREADORES, PREFEITO, OU VICE-
PREFEITO, SEM O MÍNIMO DE PROVAS A SEREM 
ANALIZADAS, ATÉ POR QUE DEVO MENCIONAR QUE SE 
N Ã O  T I V E S S E  E S T I P U L A Ç Ã O  D E  R E G R A S  E  
PRENCHIMENTO MÍNIMO DE REQUISITOS LEGAIS, EM 
TEMPOS DE FAKENEWS CHOVERIAM DENÚNCIAS SEM 
PROVAS APENAS PARA IMPULSIONAR A MÍDIA A QUEIMAR 
E OCASIONAR MUITAS VEZES UM DANO IRREVERSÍVEL 
AO VEREADOR OU QUALQUER OUTRA PESSOA QUE POSSA 
PASSAR POR UMA SITUAÇÃO DE ACUSAÇÃO.
ASSIM, CUMPRIMOS O NOSSO DEVER, E, CONSIDERANDO 
O RESPEITO QUE NUTRIMOS POR VOSSAS EXCELÊNCIAS, 
É QUE VIMOS À PÚBLICO ESCLARECER OS FATOS E NOS 
COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO.

VALTER DE ANDRADE ZACARKIM e ELZA BASTO 
PEREIRA

Vereadores Relator e Membro da Comissão de Constituição, Justiça, 
Trabalho e Redação

Câmara Municipal de Cáceres 

À POPULAÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO REALIZADO NO CASO QUE FICOU CONHECIDO COMO “Rachadinha”.
NOTA DE ESCLARECIMENTO

 Art. 38. À Comissão de Constituição, Justiça, Trabalho e Redação compete 
manifestar-se a respeito de todos os assuntos quanto aos aspectos 
CONSTITUCIONAL, LEGAL E JURÍDICO, e quanto ao mérito das 
proposições, nos casos de: (....) IX - QUANTO A PERDA DE MANDATO 
DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS VEREADORES.
 Art. 60. As reuniões das comissões serão públicas, reservadas ou secretas. (...) § 
3º Serão obrigatoriamente secretas as reuniões quando as comissões tiverem de 
deliberar sobre a perda de mandato. (Que é o caso em questão).
 ART. 119. Sempre que um vereador propuser a destituição de membros da mesa 
diretora, o plenario, conhecendo da representação, deliberá-la-á 
preliminarmente em face da prova documental oferecida por antecipação pelo 
representante sobre o processamento da matéria.
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Vereadores  VALTER ZACARKIM e ELZA BASTO

Foto: Assessoria
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SOCIAL

By Rosane Michels

Quando um homem e uma mulher se unem 
diante das leis de Deus e dos homens, oferecem 
o seu amor, a sua dedicação e união um ao 
outro,  em uma só intenção: a de construir uma 
família. Assim o casal Valcir e Vianez Lazzari 
receberam as felicitações pela passagem do 
aniversário de casamento. Esta coluna deseja 
felicidades ao casal e votos que esse amor se 
fortaleça a cada ano. Tim tim!!!

Comemorou  data nova o empresário 
Claudio  Oliveira que festejou a data ao 
lado da esposa Lúcia Oliveira curtindo as 
belezas das praias do nordeste.  Um ano 
pleno de saúde e prosperidades são os 
nossos desejos. Salute!

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

*********************
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da Educação, que utiliza as notas do 
Enem.
 As inscrições no SiSU ocorrem 
de 21 a 24 de janeiro e quem desejar 
participar da Lista de Espera para a 2ª 
Chamada deve manifestar interesse pelo 
site do SiSU de 29 de janeiro a 4 de 
fevereiro. O resultado da 1ª Chamada 
será publicado no dia 28 de janeiro, e os 
aprovados devem realizar a matrícula 
nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e nos dias 
3 e 4 de fevereiro.
 O procedimento de verificação 
para estudantes negros e com 
deficiência será nos dias 3 e 4 de 
fevereiro, com divulgação do resultado 
do procedimento já no dia 5, lembrando 
que a 2ª Chamada ocorrerá no dia 7 de 
fevereiro. Os interessados em participar 
da lista de espera para a 3ª chamada e 
chamadas subsequentes  devem 
manifestar interesse pessoalmente no 
dia 18 de fevereiro.
 As aulas iniciam no dia 10 de 
fevereiro, com exceção do curso de 

Medicina, que inicia o período letivo no 
dia 16 de março. A 2ª Chamada de 
Medicina ocorrerá no dia 4 de março. 
Além das cotas para alunos oriundos de 
escolas públicas, dentro das quais estão 
inseridas cotas para indígenas e para 
estudantes pretos ou pardos, a Unemat 
também passa a incluir reserva de vagas 
para pessoas com deficiência, a partir 
deste ano.
 Ao todo, 119 vagas são 
destinadas para indígenas, 607 vagas 
para estudantes pretos ou pardos, 60 
para pessoas com deficiência, 666 para 
alunos da rede pública e 968 para ampla 
concor rênc ia .  As  vagas  es t ão  
distribuídas em 60 cursos, divididos 
entre 11 câmpus da Unemat.
 No câmpus de Cáceres, são 
ofertados os cursos de Agronomia, 
Ciência da Computação, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, 
Educação Física,  Enfermagem, 
G e o g r a f i a ,  H i s t ó r i a ,  L e t r a s ,  
Matemática, Medicina e Pedagogia.

se encontrava transitando pela pista de 
rolamento.
 Omisso na guarda do animal, o 
dono da vaca, Gustavo Lemos, mandou 
um amigo de nome Juraci, aparecer no 
local do acidente, garantindo sua ajuda 
aos familiares da vitima fatal.

 motoqueiro André da Silva OCarneiro, 20, morreu na manhã 
da última quarta-feira, (11) por 

volta das 6h00, após atropelar uma vaca 
que atravessou a sua frente numa estrada 
em área de fazendas no município de 
Vila Bela da Santíssima Trindade. 
Conforme o boletim de ocorrência, 
André trafegava com a Honda CG 150 
Fan/ano-2014.215/de cor preta, da 
cidade de Pontes e Lacerda, em uma das 
estradas da Fazenda Sagrado Coração, 
quando o bovino escapou de um dos 
cercados e invadiu a pista correndo.
 Com o impacto, tanto o 
motociclista como o animal bovino 
sofreram lesões diversas e graves, indo 
ambos a óbito, sendo os dois corpos 
encontrados por um transeunte, lado a 
lado, no meio da estrada e a Titan 
danificada, com pedaços espalhados nas 
proximidades.
 Solicitada, a Polícia Militar, 
deslocou uma  equipe foi até a estrada, 
constatando a morte do condutor da 

de graduação presencial da Instituição e 
a seleção é feita por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU) do Ministério 

primeiro semestre de 2020 para quem 
realizou o Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) deste ano. São 60 cursos 

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) oferece 
2.420 vagas para ingresso no 

motocicleta devido às lesões em seu 
maxilar e na cabeça.
Conforme relato policial, a priori, o 
condutor, que se apurou, não tinha CNH,  
estaria em sua pista de rolamento 
quando veio a colidir com o animal, que 
segundo testemunhas, fazia alguns dias 

 O projeto para construção do 
novo Fórum está pronto e orçado em 
torno de R$ 10 milhões. 
 Ao receber o documento, o 
desembargador disse que tem completa 
vontade em realizar a construção, mas 
precisa que alguns projetos possam ser 
viabilizados junto a outros órgãos 
públicos para que a obra possa ser 
iniciada. Moretto entregou o ofício e 
pediu que o magistrado possa “olhar 
com carinho” ao pedido. 
 “Nós estamos fazendo nosso 
papel como deputado e também como 
morador de Pontes e Lacerda. O fórum 
precisa ser reestruturado, sendo que a 
parte já existente se tornará setor 
administrativo e a nova parte será 
tribunal do júri e os novos gabinetes”, 
explicou Moretto.
 O diretor da unidade, juiz 
Claudio Deodato, avaliou a agenda 
como positiva e agora aguarda decisão 
do desembargador para início das obras. 
“É de suma importância esse novo 
Fórum para Pontes e Lacerda. 
Precisamos de espaço para melhor 
atendimento e temos razão em pedir 
isso. 
 Também é necessário que uma 
nova vara criminal seja aberta. Porém, 
tudo precisa da decisão do nosso 
desembargador, comentou o juiz.

tamanha demanda recebida, tendo em 
visto que cada juiz tem mais de cinco mil 
processos para consultar, o que dificulta 
o trânsito em julgado com maior 
celeridade.
 Participaram da reunião além 
do prefeito e do deputado Valmir 
Moretto, os juízes Claudio Deodato, 
diretor do Fórum de Pontes e Lacerda, 
Luciene Kelly Marciano Roos, 
Leonardo Tumiati e Elmo Lamoia, todos 
atualmente em áreas criminais e cíveis.

 prefeito Alcino Barcelos de OPontes e Lacerda, na região de 
Cáceres, acompanhado de 

lideranças políticas e juizes que 
compõem a comarca,  esteve na semana 
passada com o presidente do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, desembargador 
Carlos Alberto Alves da Rocha para 
pedir a construção do novo Fórum da 
cidade.
 Conforme explicitou Barcelos, 
atualmente o fórum não suporta mais a 

INSCRIÇÕES/SISU

Unemat oferece 2.420 vagas
aos aprovados no Enem/2019

Além das cotas para alunos de escolas públicas inseridas cotas para indígenas,  pretos ou pardos, a Unemat passa a incluir vagas para pessoas com deficiência

Assessoria c/ Redação

No câmpus da universidade em Cáceres são ofertados 13 cursos  

Foto: Arquivo

SEDE OBSOLETA

Prefeito reivindica construção de
novo fórum em Pontes e Lacerda
Assessoria c/ Redação

Reunião com Barcelos e lideranças aconteceu no TJ-MT 

Foto: Assessoria

SEM HABILITAÇÃO

Motoqueiro morre ao colidir
com vaca em estrada rural

V.B.P c/ Redação

Foto: Rodivaldo Ribeiro
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um avant-premiére ao NNata l ,  a  Fundação  
Te r e z i n h a  M e n d e s  

apresenta amanhã, 14,  o 5º 
Concerto de Natal da Orquestra 
do Projeto de música Educarte, 
no Espaço de Convivência da 
Fapan, ás 19h00, em Cáceres e 
t o d o s  e s t ã o  p r e v i a m e n t e  
c o n v i d a d o s  a  
comparecer,prestigiar e aplaudir 
o evento cultural.
 S o b  r e g ê n c i a  d o s  
maes t ros  Rodr igo  Gomes 
Guimarães, Leyriel da Cunha e 
Entonny Antelo, o Concerto será 
dividido em três momentos: 
Músicas populares, músicas 
temáticas de filmes e músicas 
natalinas, com as participações 
especiais dos alunos e alunas do 
Projeto  de J iu-J i tsu ,  dos  
musicistas Ryan Peterson e 
Andrey Pereira, do Papai Noel e 
dentre outras atrações.
 O Concerto de Natal tem 
como objetivo apresentar o 

música, arte e alegria a toda 
comunidade cacerense.
 A Fundação Terezinha 
Mendes é uma instituição privada 
sem f ins  lucra t ivos ,  que  
atualmente atende 180 crianças e 
adolescentes de 7 a 18 anos, 

t r a b a l h o  r e a l i z a d o  p e l a  
Fundação, em parceria com a 
Proteínas MS e a FAPAN, durante 
o ano de 2019, incentivar os 
alunos e seus familiares, divulgar 
o s  p a t r o c i n a d o r e s ,  e  
especialmente, levar cultura, 

 Os vereadores presentes 
receberam muito bem a sugestão 
do Governador, e todos foram 
unanimes em se empenhar para 
garantir o recurso ao Rotary.
 O vereador  Claudio  
Donatoni ,  destacou que o 
legislativo cacerense esse ano já 
devolveu à prefeitura nesse 
semestre um montante de R$ 500 
mil,  fruto de economia praticada 
dentro da casa, e que parte poderia 
através da prefeitura ser repassada 
ao Rotary para a aquisição de 
equipamentos para que o projeto 
do Banco Ortopédico atenda a 
demanda. O presidente da casa de 
leis, se solidarizou com a causa e 
juntamente com os vereadores 
presentes afirmou que deverá se 
reunir com os demais e se 
empenhar para garantir o recurso.
 Ao final Washington, 
seguindo o protocolo de visitas, 
entregou a flâmula rotária ao 
p res iden te  e  agradeceu  o  
acolhimento.

 Câmara Municipal de ACáceres recebeu na manhã 
de ontem, o Governador  

do  Ro ta ry  Dis t r i to  4440 ,  
Washington Calado Barbosa, o 
presidente do Rotary Club de 
Cáceres, Severino Paiva Sobrinho 
e companheiros. Os rotarianos 
foram recebidos  pelo presidente 
da casa vereador Rubens Macedo e 
seus pares de legislativo Claudio 
Donatoni, Creude Castrillon, 
Elias, Valter Zacarckim, Alencar e  
Jerônimo.
 O governador Washington 
em sua fala pontuou o trabalho 
desenvolvido pelo clube de serviço 
e salientou as metas, projetos e 
desafios de sua gestão frente ao 
Distrito 4440, destacando que em 
menos de 6 meses de governo já 
conseguiu juntamente com os 
poderes executivo, legislativo e 
judiciário várias emendas para 
atender a demanda da sociedade, a 
exemplo ressaltou o projeto a nível 

global da fundação rotária que 
entregou a Sinop uma carreta do 
câncer com mamógrafo, que vai 
atender a região com exames 
preventivos.
 N a  o p o r t u n i d a d e  
Washington falou dos vários 
projetos e chamou a atenção para o 
Banco Ortopédico, um dos carro 
chefe do Rotary, que visa o 
empréstimo de cadeiras de roda e 
banho, andadores e muletas, 
ressaltando que  em Cáceres e 
r e g i ã o  t e m  m a i s  d e  m i l  
equipamentos emprestados.
 Ressaltou que a demanda é 
grande e hoje em Cáceres o  Banco 
ortopédico encontra-se zerado. 
 E  que  d ian te  dessa  
condição, procurou a Câmara para 
pedir  apoio dos vereadores, 
sugerindo ao Legislativo a 
destinação de recursos para esse 
projeto que faz a diferença e ajuda 
muitas pessoas, não só em 
Cáceres, mas na região.

atividades multidisciplinares.
 Todas as atividades 
oferecidas são gratuitas e buscam 
a prevenção e a inclusão social. 
 Para mais informações, 
entre em contato pelo telefone 
(65) 3224 1942 ou no endereço 
Avenida Brasil, S/n, Jardim 
Celeste – Cáceres/MT (ao lado do 
Sebrae - uma estrutura amarela 
com dois lápis grandes na frente).

estudantes da rede pública, 
residentes nos bairros com alto 
índice de vulnerabilidade social 
de Cáceres.
 Hoje a instituição oferece 
o Projeto de música Educarte: 
valorizando sonhos e o Projeto de 
Jiu-Jitsu: Lutando por um mundo 
melhor (que será apoiado pelo 
Programa Criança Esperança em 
2020) ,  bem como out ras  

 Em outra ocorrência das 
últimas horas, Policiais militares 
do Núcleo de Porto Estrela 
p r e n d e r a m  u m  c a s a l  p o r  
receptação. Foram detidos um 
homem, identificado como 
M.C.B.S. (21) e a mulher, A.M.D. 
(30). 
 De acordo com boletim de 
ocorrência, os policiais foram 
informados de que um veículo VW 
Gol vermelho estaria trafegando 
em alta velocidade pela MT-343 
entre Barra do Bugres e Porto 
Estrela.
 Os policiais estavam em 
deslocamento quando viram o 
veículo com o casal e durante 
abordagem, a dupla confessou que 
o carro teria sido roubado em 
Várzea Grande pela manhã e que 
levaria para a região de fronteira 
entregando o Gol na Bolívia.

uas mulheres, foram Ddetidas anteontem, (11) 
com R$ 32,4 mil em um 

táxi boliviano na fronteira de Mato 
Grosso com a Bolívia. 
 Segundo o Grupo Especial 
d e  F r o n t e i r a  ( G e f r o n ) ,  a  
abordagem ocorreu na BR-070 no 
posto do Limão, em Cáceres, 
caracterizando-se o crime de 
evasão de divisa, uma vez que as 
passagei ras  não  souberam 
comprovar a origem do dinheiro.
 Os policiais abordaram o 
táxi, que fazia o trajeto San Matias 
a Cáceres e durante a revista 
encontraram R$ 19 mil com uma 
das passageiras e a quantia de R$ 
12,4 mil, com a outra.  Por não 
comprovarem a declaração de 
origem do dinheiro ao entrarem no 
Brasil, acabaram detidas e levadas 
à Receita Federal de Cáceres.

SABADÃO MUSICAL

Orquestra Educarte apresenta
5º concerto de natal na Fapan

Evento tem como objetivo apresentar o trabalho realizado pela Fundação  Terezinha Mendes com Proteínas MS e a FAPAN, durante o ano de 2019

Assessoria c/ Redação

Concerto apresentará MPB, temáticas de filmes e músicas natalinas  

VISITA AO LEGISLATIVO

Rotarianos destacam as metas
do Distrito 4440 na atual gestão
Da Redação

Governador  do Rotary Distrito 4440, Washington Calado Barbosa   

Foto: JCC

Foto: Divulgação 

ROTA DO CRIME

Carro roubado e grana suspeita
foram interceptados na fronteira
Assessoria c/ Redação

Casal preso estava com um Gol roubado em Várzea Grande  

Foto: PM/MT
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 P a r a  q u e m  é  c h e i o  d e  
superstições, pé de pato, mangalô 3 vezes, 
raminho de arruda na orelha esquerda, que 
esta sexta-feira-13, é um dia especial prá 
quem acredita em bruxas, afinal é lua 
cheia, e se um gato preto cruzar em sua 
estrada, ou, você passar debaixo de  uma 
escada, como diz na musica de João 
Ricardo e Luhli, sucesso do grupo  Secos 
e Molhados em 1973, vade retro,que o 
bicho pega. Claro, que já se tornou 
popular, a sexta-feira 13 ser dita como um 
dia de azar, inclusive, motivo de 
inspiração para vários filmes de terror, 
tipo serial killers de Jason Voorhees. 
 Já o misticismo em torno da lua 
cheia gira em torno da crença de que o 
satélite exerça uma influência sobre 
nossas vidas,  do corte de cabelo, 
passando pelo sono, até o ciclo de 
fertilidade das mulheres. Pensando bem, 
independente de 13, sexta-feira, lua cheia, 
prá quem busca o azar, qualquer dia serve 
e no curso de direito, a disciplina 
vitimologia, explica bem a questão no 
estudo de medicina legal. Esta doutrina, 
consiste em focalizar a personalidade da 
vítima e saber se ela é mesmo vítima ou os 
motivos que a levaram para tornar-se tal. 
 Como se pode notar em muitos 
casos, a vitima já está no raio de ação do 
pilantra esperando pra dar o bote, 
seguindo todo um modus-operandis do 
estelionato, daí a gente até generalizar que 
o malandro só existe porque o trouxa, 
pensa ser esperto. São vários os casos e 
exemplos, os mais comuns os golpes do 
carro quebrado ou “Bença Tia,” muito 
cometido por detentos de presídios do 
Brasil; do envelope Vazio; gincana de 
programas de TV; falso sequestro; bilhete 
premiado e ultimamente, do motoboy de 
banco. 

 Neste golpe, após ligações 
falseadas, a vítima é informada de 
problemas em sua conta e  que um 
motoboy contratado pelo banco vai 
recolher o cartão em sua residência. Em 
posse da senha, do cartão e com a 
confiança da vítima - devido ao aludido 
contato com banco, os criminosos 
efetuam saques e compras em nome do 
lesado. No Ganha-Tempo em Cáceres, 
são várias as reclamações de vitimas 
atendidas pelo Procon e Detran, alvo dos 
malandros oferecendo vantagens, e, ou, 
cobrando dividas suspeitas, quando de 
praxe, autarquias, estatais, bancos e a 
maioria das empresas, não usam o 
expediente de recados aos clientes. 
 Resumindo, não bastam as regras, 
do artigo 6 do Código de Defesa do 

Consumidor que considera como direito 
básico, a segurança dos produtos e 
serviços oferecidos no mercado de 
consumo, se o amigo não se precaver 
diante das maracutaias cotidianas 
praticadas pelos vagabundos impunes 
pelas leis arcaicas vigentes no reino 
tupiniquim. 
 Seja dia 13 sexta-feira, de lua 
cheia ou sol escaldante, dar trela pro azar, 
mantêm o malandro na ativa, sempre de 
olho na próxima vitima. 
 Se cuida Mané, que gato preto 
pode te processar por racismo, passar 
debaixo da escada, pode derrubar a lata de 
tinta vermelha na sua camisa branca e lua 
cheia pode ser prenuncio de tempestade 
de madrugada, vai pra casa, Batista e até 
amanhã.    

 Toda a escritura de Fiódor 
Dostoiévski (1821-1881) questiona de 
forma obsessiva a culpabilidade e a 
confissão. No limite, digo que seus 
personagens não matam para mudar o 
mundo nem para melhorar sua condição 
de vida nem por vingança... mas só para 
falar do crime, nomeá-lo, confessá-lo. Na 
origem, Raskólnikov, do livro “Crime e 
Castigo” (lançado em 1866, seu sétimo 
livro), não tem o desejo de matar na alma 
nem vontade de ser justiceiro. 
 Ele é quase um fantasma. 
Ingênuo, inocente, quase patético. Ele 
imagina seu crime como uma cena de 
sonho, um sonho que ele afasta e que ao 
mesmo tempo o obceca. Por algum tempo, 
ele não tem nenhuma razão intelectual 
para cometer o crime, passar ao ato. Aliás, 
no início do romance, ao pensar no 
a s sa s s ina to  da  ve lha  u su rá r i a ,  
Raskólnikov nem sabe como nomear seu 
crime. Ele faz menções à “empreitada”, 
“ao ato”, “aquilo”.
 “Crime e Castigo” propõe muito 
bem o problema da liberdade total. O seu 
herói, o estudante Raskólnikov, cujo 

nome se origina da seita Raskólnikovs – 
russos cismáticos que no século 17 não 
aceitaram a versão dos livros santos 
aprovada por um sínodo por ordem do 
patriarca Nikone, preferindo ser 
perseguidos e deportados – é, pois um 
cismático... Cometendo seu crime, ele se 
separa da comunidade humana (quer ser 
total para dominar o próximo). 
 Cometido o crime, ele não poderá 
mais viver, se não voltar a essa 
comunidade, acusando-se, confessando-
se, e expiando o seu ato cuja virtude – 
assim que foi  cometido – está 
inteiramente perdida. E assim o romance 
famoso também a história de um remorso, 
muito mais que a de um crime.
 O crime de Raskólnikov é, em 
última instância, paradigmático da 
condição humana: o que o homem é. 
Ainda assim, “Crime e Castigo” é um 
romance sobre sofrimento, culpa e a 
possibilidade de uma nova consciência. 
Um romance sobre um homem se 
tornando... A experiência final da verdade 
de Raskólnikov é o epílogo de uma 
epifania tornada possível pela presença de 
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CALENDÁRIO
Sexta-feira 13 de dezembro, (leia o 
editorial) comemora-se o Dia Nacional 
do Cego, do Marinheiro do Ótico do 
Engenheiro Avaliador e Perito de 
Engenharia e do Pedreiro.Santo do dia,  
Santa Luzia; anjo do dia, Daniel, da 
hierarquia angelical dos Principados, 
protetores das comunidades; Fase da 
Lua: Lua Cheia;  Tempo: mínima de 20º 
e máxima de 31º,com 90% de chances 
de chuvas (10 m.m) a qualquer hora.

RECAPEAMENTO
Foi aprovada por unanimidade, na 
Sessão Ordinária da última segunda-
feira (9), indicação de autoria dos 
vereadores Creude Castrillon e Wagner 
Barone, encaminhada ao executivo 
municipal que solicita o recapeamento 
asfáltico da Avenida 7 de Setembro. A 
indicação justifica a necessidade 
devido aos  desgastes  na via ,  
ocasionados pela ação do tempo e pelo 
pesado trânsito de veículos. Com as 
irregularidades na pista, motoristas e 
pedestres são colocados em risco.

CRI$E BRABA
Com a atual crise, os assalariados e 
barnabés devem mesmo se sensibilizar 
com atrasos em pagamentos e não 
reposição, como fazem marajás do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco 
estão em dias e de vento em popa.  
Desembargadores e juízes de lá, 
receberam rendimentos líquidos em 
novembro que chegam até a R$ 853 mil. 
No bruto, a quantia paga à uma juíza do 
Recife, Marylusia Pereira Feitosa de 
Araújo, foi de R$ 1.298.550,56. De 
acordo com dados do TJ-PE, ela 
recebeu R$ 1.251.328,5 apenas de 
vantagens eventuais, pois o salário-base 
dela é R$ 33.689,11.

CRI$E BRABA II
Mesmo a cifra alta ser resultado do 
pagamento de férias acumuladas, 
segundo o TJPE, a média dos valores 
recebidos por 53 desembargadores 
incluídos na folha de pagamento do mês 
passado, já com os descontos 
obrigatórios, é de R$ 206.411. Os dados 
indicam que 25 desembargadores, o que 
corresponde a 47,1%, receberam acima 
de R$ 200 mil. Já treze, ou 24,5% dos 
efetivos, ganharam em novembro mais 
de R$ 300 mil líquidos e quatro 
ganharam mais de R$ 400 mil e um 
acima de R$ 600 mil. Êita crise Pai 
D'égua!

RECESSO AL/MT
Deputados decidiram que não haverá 
recesso de fim de ano na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, apenas 
uma pausa de pouco mais de duas 
semanas, para as festas de fim de ano. 
Os parlamentares devem voltar em 6 de 
janeiro para limpar a pauta (vôte, ela 
tava suja?) Falando sério, eles devem 
votar matérias importantes, como a lei 
orçamentária anual do estado. E 
ninguém ganha salário nordestino, né 
mesmo, dotô?

Raskólnikov nas memórias mais 
profundas da sua infância. O que 
Raskólnikov finalmente experimenta, o 
leitor já havia “aprendido lendo o 
romance.” 
 Embora Raskólnikov desmereça 
em parte o romance, “Crime e Castigo” 
tem dinâmica bastante para reabilitá-lo e 
se manter como uma das obras capitais de 
Dostoiévski e, precisamente, por 
revitalizar-se e fazer-se na derrota da 
personagem. Pois, afinal, um texto não é 
representado pela sua personagem mais 
importante, ou mesmo pela problemática 
que ela carrega. Um livro impõe-se por 
seu conjunto, e só nele pode ser visto, as 
partes e os planos que o constituem 
con t r ibu indo  todos  na  d i r eção  
prees tabelec ida  da  ide ia  gera l ,  
motivando-se e interagindo, criando e 
fazendo surgir, no fim, a pretendida 
resultante do trabalho do artista. 

***___ Rubens Shirassu Júnior, autor, 
entre outros, de Religar às Origens 
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da 
Teia (contos, 2017)

Investigação sobre sentimento de culpa

Dia 13-Sexta, Gatos e Golpes
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disputa da Série B, poucos devem 
continuar no clube mato-
grossense. 
 A diretoria cuiabanista 
ainda não informou nenhuma 
contratação para o ano que vem, 
porém, o goleiro João Carlos 
(CSA-AL) e o volante Ferrugem 
(CRB-AL) estão de transferência 
para o Dourado.

diante do Paysandu no Pará.
 Do elenco Auriverde, 
muitos jogadores tomaram outro 
rumo. O goleiro Victor Souza 
acertou com o CRB-AL, o 
volante Alê foi para o América-
MG, além do atacante Felipe 
Marques, que está prestes a ser 
anunciado por um clube paulista. 
Dos atletas que estavam na 

 Operá r io  Várzea -Ograndense segue sua pré-
temporada no interior de 

Minas Gerais, mais precisamente 
na cidade de Muzambinho. Na 
terça-feira (11), a equipe realizou 
o primeiro jogo-treino, com revés 
por 1 a 0 diante da Caldense, com 
gol do atacante João Victor aos 43 
do 1º tempo, no CT Ninho dos 
Periquitos, em Poços de Caldas. 
 Para o técnico Luiz 
Gabardo Jr., contratado para a 
temporada cheia de 2020, o 
placar não fez jus ao que 

aconteceu dentro de campo, com 
bom desempenho dos seus 
atletas, e grandes oportunidades 
de gols criadas.
 “Entramos nessa semana 
com alguns treinos mais táticos, 
inclusive fizemos um amistoso 
contra a equipe da Caldense, que 
já é conhecida aqui no estado e no 
cenário nacional, vem disputando 
campeonatos como a Copa do 
Brasil e Série D, uma equipe 
estruturada. 
 Nosso time se comportou 
muito bem, apesar do placar ter 

sido adverso, não diz o que foi o 
jogo. A equipe conseguiu propor 
jogo, se defender bem, e tivemos 
oportunidades, algumas situações 
de empatar e até virar a partida”, 
disse o técnico à reportagem do 
Olhar Esportivo.
 Segundo ele, a primeira 
parte da pré-temporada em Minas 
Gerais será fundamental para 
galgar os objetivos do clube no 
ano que vem. Mais  dois  
amistosos estão marcados contra 
equipes que disputam a divisão 
pr incipal  do  Campeonato  
Mineiro. 
 “Tudo isso vem nos 
agradando, o que os meninos vêm 
apresentando no dia a dia e essa 
primeira parte da pré-temporada 
estão sendo fundamentais para 
darmos sequência no ano. 
 Agora a gente termina 
com mais dois amistosos, contra 
duas equipes que vão jogar a 
primeira divisão aqui de Minas, 
Pouso Alegre e Boa Esporte, a 
partir daí começamos a pré-
temporada já em Mato Grosso”, 
completou Luiz Gabardo.
 Em 2020, o Tricolor 
várzea-grandense disputará 
q u a t r o  c o m p e t i ç õ e s ,  o  
Campeonato Mato-grossense, a 
Copa Verde, a Copa do Brasil e a 
S é r i e  D  d o  C a m p e o n a t o  
Brasileiro.

 Sport Club do Recife, Oequipe pernambucana 
que subiu para a Série A 

de 2020, contratou até dezembro 
do próximo ano, o meio-campista 
Jean Patrick, que teve destaque na 
Série B, atuando pelo Cuiabá, 
último time em que jogou. 
 “Ele é um 'volante-meia' 
que foi bem no Cuiabá e no 
Campeonato Paulista. 
 É um jogador versátil, 

técnico, com muita qualidade e 
que joga o jogo que queremos na 
Série A”, pontuou o Executivo de 
F u t e b o l  d o  L e ã o ,  L u c a s  
Drubscky.
 Neste ano, Jean Patrick 
atuou no Campeonato Paulista 
pelo Novorizontino e na Segunda 
Divisão pelo Cuiabá, onde 
marcou seis gols em 29 partidas. 
Ele também já passou por clubes 
como Vasco,  Luverdense,  

Fortaleza, Ponte Preta, além do 
futebol japonês. Jean Patrick tem 
forte característica de leitura para 
entrar na área e bom índice em 
chutes de média-distância. 
 Aparecendo bastante, da 
mesma forma, em jogadas de bola 
parada. Ainda pelo Cuiabá, ele foi 
peça importante contra o Goiás na 
semifinal da Copa Verde, que 
levou o time para a decisão, 
consequentemente ao título 

OPERAÇÃO DESMANCHE

Craques começam evasão
de fim de ano no Dourado

Do elenco Auriverde que estava na disputa da Série B, poucos devem continuar no clube mato-grossense, rumando para outras plagas atrás de melhores salários

O.E c/ Redação

Dourado deve ser remodelado com novas contratações  

JOGO-TREINO

Operário perde num primeiro
amistoso preparatório em MG
O.E c/ Redação

Apesar da derrota, Chicote foi bem na visão do técnico   

Foto: Renan Muniz

Foto: Arquivo
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 Duas mulheres, foram detidas pelo Gefron com R$ 32,4 mil em um 
táxi boliviano na BR-070 no posto do Limão, em Cáceres na fronteira com 
a Bolívia. Sem procedência, a dupla foi autuada pelo crime de evasão de 
divisas. Também foi preso pela PM, entre Barra do Bugres e Porto Estrela, 
um casal na posse de um Volks-Gol na MT 343, roubado em VG,  ambos 
foram autuados por receptação. Página 04
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 Num avant-premiére ao Natal, a 
Fundação Terezinha Mendes apresenta 
amanhã, 14,  o 5º Concerto de Natal da 
Orquestra do Projeto de música Educarte, 
da Fapan, às 19h00, em Cáceres. Sob 
regência dos maestros Rodrigo Gomes 
Guimarães, Leyriel da Cunha e Entonny 
Antelo, o concerto será dividido em 
músicas populares, temáticas de filmes e 
natalinas.    

 A Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) oferece 2.420 vagas para 
ingresso no primeiro semestre de 2020 para 
quem realizou o Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) deste ano. São 60 cursos de 
graduação presencial da Instituição e a seleção é 
feita por meio do Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU) do Ministério da Educação, que utiliza 
as notas do Enem. 

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

Página 03
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 A Câmara Municipal de Cáceres recebeu na manhã de ontem, o 
Governador do Distrito 4440, Washington Calado Barbosa. que se fazia 
acompanhar do presidente do Rotary Club de Cáceres, Severino Paiva 
Sobrinho e companheiros. Dentre os vários projetos do clube, Calado 
destacou o Banco Ortopédico e a grande demanda atual  no município e 
região, pedindo  apoio dos vereadores.  Página 03

DISTRITO 4440

Governador reivindica apoio
do legislativo ao Rotary Club

Ajuda seria para o banco ortopédico e o  presidente da casa de leis, se solidarizou com a causa, afirmando que deverá se empenhar  a fim de  garantir os recursos

Governador Calado destaca ações e reivindica apoio da edilidade   

Foto: JCC

ORQUESTRA EDUCARE

Concerto de Natal anima
noite de sábado na Fapan

Concerto apresentará MPB, temáticas 
de filmes e músicas natalinas 

 Foto: Divulgação

SISTEMA UNIFICADO

Aprovados do Enem contam
com 2.420 vagas da Unemat

As inscrições no SiSU acontecem 
de 21 a 24 de janeiro  

Foto: Arquivo

BARRA E FRONTEIRA

Gefron e PM prendem casal
e amigas com grana e carro

Casal de costas para a mídia terá o pote da cheirosa pela frente   

Foto: PM/MT
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À população sobre o procedimento 
realizado no caso que ficou 

conhecido como “Rachadinha”.

NOTA DE ESCLARECIMENTO


