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LEGISLATIVO DE CÁCERES
Defensor José Renato de Oliveira, lembra que a ação já foi rejeitada em 1ª instancia, por inexistência provas quanto a possível burla ao regramento legal

Sessão no TRE/MT decide
mandatos de 9 Vereadores
Foto: Arquivo

O Tribunal Regional Eleitoral levou a julgamento
ontem, 18, um recurso em ação de investigação judicial
eleitoral (Processo nº 54666) que pretendia a cassação de 9 dos
15 vereadores eleitos em Cáceres no ano de 2016, por suposta
fraude. Os vereadores tucanos Cláudio Donatoni e Valdeníria
Dutra, foram defendidos pelo advogado José Renato de
Oliveira e até o fechamento desta edição a sessão ainda não
havia terminado. Página 03

PÓLIO/SARAMPO

Vacinação começa no
mês de agosto em MT
Foto: Divulgação

Jurista José Renato de Oliveira patrono de dois dos vereadores

GRINGOS NA CHAVE

Avião com 340 kg de cocaína
desce forçado na zona rural
Fotos: PJC/MT

Cerca de 340 quilos de
cocaína foram apreendidos pela
Polícia Civil dentro de um avião
caído na zona rural de Pontes e
Lacerda após um pouso forçado.
Além do piloto o dominicano
Avelino Astácio Santna e seu
comparsa o boliviano José Árias
Aguirre, foram em cana dois
rurais que haviam furtado e
enterrado parte da droga, para
posterior negócios com
traficantes.

Tríplice viral será a partir de 12 meses até 29 anos

A secretaria estadual de Saúde oficializou que a Campanha
Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo será realizada
entre os dias 6 e 31 de agosto, e o dia D será no dia 18. Crianças de 1 a 4
anos, independentemente da situação vacinal, devem ser imunizadas. Já a
tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser aplicada em duas
doses para crianças a partir de 12 meses a 29 anos, além de profissionais de
saúde de qualquer idade. Página 04

MALUCO NO POTE

Suspeito preso com Corolla
estava chapado com xibaba
Foto: PM/MT

Página 04
Piloto Avelino e truta José Aguirre já estão no xilindró

IRREGULARIDADES

TCE mantém suspenso
seletivo de Curvelândia
Foto: Arquivo

O Pleno do Tribunal de Contas de
Mato Grosso suspendeu o processo seletivo
simplificado da Prefeitura de Curvelândia,
para contratação temporária de servidores.
Um dos problemas citados pela equipe
técnica trata da ausência de parâmetros
objetivos para contratação, uma vez que o
edital previu como forma de seleção a
apresentação de títulos pelos participantes.

Suspeito Pablo Cardoso receberia R$ 3 contos no transporte

O maconheiro Pablo da Silva Cardoso, foi preso na madrugada da ultima
terça feira (17) por policiais da GU-PM do NPM de Lambari D'Oeste na MT 170,
na saída da cidade sentido Curvelândia, com um Corolla de placa trocada, que
havia sido roubado em N. Sra. do Livramento. Ao ser preso o suspeito estava
babando de maluco com tanta xibaba na cuca. Página 05
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Legalidade Imoral
Seu Zé paga R$ 400,00 de aluguel
num biombinho (bionguinho no
analfabetês) de duas peças ali na periferia de
Cáceres, quase a metade da merreca que
recebe do INSS depois de meia vida
camelando pra burguesia que sonega
impostos, mas ele é patriota (ou idiota?) e
recolheu por mais de 30 anos, a GPS, assim
como milhões de breguetelos marmiteiros
que sobrevivem na selva de pedra.
Ele sabe que se ficar 3 meses sem
pagar o tal aluguer, pode ser despejado numa
ação judicial, despachada por um
meritíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito,
que recebe 10 vezes o valor do que ele paga
de aluguel na ridícula edícula, como auxilio
moradia.
Só prá ilustrar, esta benesse é paga
aos 357 magistrados do Tribunal de Justiça e
do Tribunal Regional do Trabalho de Mato
Grosso e custam aos cofres públicos, todo
mês, R$ 1,6 milhão, fechando em R$ 19,2
milhões ao final de um ano.
Por um lado, o pagamento segue
legal, conforme Artigo 65 da Lei
Complementar n.º 35, de 14 de março de
1979, conhecida como Lei Orgânica da
Magistratura Nacional e questionada,
argüida por juristas, quanto à sua
moralidade, a fila não anda, no Supremo
Tribunal Federal sobre o assunto, seguindo
inconclusa.
Enquanto R$ 834,5 milhões já
foram pagos aos magistrados de todo o país,
somente neste ano, a Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara dos Deputados, que revelou estes
dados, não está nem um pouco preocupada.
Mesmo porque o privilegio de auxilio
moradia, não se restringe à casta togada do
judiciário, mas também ao poder legislativo,
senão vejamos o barulho da Câmara Federal
e Senado da República: Em valores

QUEBRADEIRA
A volatilidade do câmbio pode aumentar no
período que antecede a definição das
candidaturas à Presidência da República. Há a
possibilidade, segundo especialistas, de que o
dólar chegue a R$ 5 ou mais, devido às
indefinições nos cenários interno e externo.
Muitos não descartam que a divisa norteamericana ultrapasse R$ 4, antes mesmo antes
da campanha começar em agosto. Se as
incertezas lá fora aumentarem e a guerra
comercial entre Estados Unidos e China ficar
mais acirrada, o dólar certamente vai subir e
sabem quem vai pagar por isso? Nós, claro!
QUEBRADEIRA II
Quem acompanha a economia, sabe que a
variação do câmbio ocorre desde o início do
ano, em grande parte devido ao cenário externo
adverso, que pressiona as moedas de países
emergentes. Na última sexta-feira, o real
acumulou queda de 16% frente ao dólar,
fechando cotada a R$ 3,85. A alta do dólar traz
mais coisas negativas do que positivas para a
economia brasileira, segundo os especialistas.
Um dos poucos benefícios do real
desvalorizado são as exportações, que
representam apenas 12,6% do PIB e, portanto,
não contribuem muito para a recuperação da
atividade. A grande verdade, amigos, é que o
patropi tá ralado.
SAÚDE EM QUEDA
O Brasil registrou aumento na taxa de
mortalidade infantil em 2016 e quem vem
pagando o pato por enquanto é a epidemia de
zica e a crise econômica, apontadas pelo
Ministério da Saúde como as principais causas
para a alta inédita desde 1990. A expectativa é
de que os números de 2017 também superem os
de 2015. O país registrou 14 óbitos a cada mil
nascimentos, aumento de 5% em relação ao ano
anterior, em 2016. Entre 2015 e 2016, na
América Latina, a taxa ficou em 18 óbitos por
mil nascimentos. A previsão é de que os dados
em 2017 fiquem, no mínimo, na faixa de 13,6
óbitos a cada mil nascimentos, contra 13,3 de
2015. Êita paizinho de 4º mundo!
PÓLIO/JAURU
Falando em saúde em queda, nesta edição
publicamos nota da SES a respeito da campanha
der vacinação anti-pólio e sarampo em agosto e
vem, em boa hora haja vista em Jauru, aqui em
nossa região, figurar entre os 8 municípios do
Brasil com baixa cobertura vacinal contra a
poliomielite em crianças com menos de um ano
de idade. A meta do Ministério da Saúde é
manter 95% das crianças imunizadas em todas
as cidades e a gente sugere às autoridades,
cancelar a aposentadoria de pais e ou avós que
não apresentarem a caderneta de vacinação
atualizada de filhos e netos. Infelizmente, no
Brasil só funciona assim.
SEM NOMES
Mais uma vez vamos aqui cobrar das policias
civil, militar, PRF e outras, quanto a
identificação de indivíduos presos, cujos
prenomes, nomes e sobrenomes, não são
revelados à imprensa, no máximo, inserem nas
notas, as iniciais, inclusive de estupradores,
presos procurados, assaltantes, a maioria,
confessos, reconhecidos pelas vitimas, etc. O
que não entendemos, é que a foto é estampada
com as iniciais do sujeito, se fosse pra preservar
a identificação, não seria liberada a foto, então,
algo está meio confuso, pois se fosse apenas
suspeito, ainda se poderia aceitar a questão da
imagem.
EXAGERO DE MÍDIA
Por falar em releases, um absurdo, os canais
informativos do governo cancelar as
informações genéricas, devido o calendário
eleitoral, não apenas em Mato Grosso mas
também em outros estados. É extremo de zelo
sem necessidade, por exemplo, se a Seduc
divulga algo, a segurança, a policia civil, militar
etc., não há nisso nenhum vislumbre de crime
eleitoral. O que não pode é usar assessoria
pública em divulgação do governador que
postula a reeleição.

sangrados diariamente no bolso do Seu Zé,
da Dona Maria, no nosso, Mané, para bancar
os respectivos aluguéis, são R$
4.200,00/mês para deputados federais, R$
5.500,00/mês para senadores, e R$
4.300,00/mês para juízes.
Assim como nós, alguns
especialistas e instituições tem divergido
sobre a legalidade do pagamento, sobretudo
por conta de que boa parte dos beneficiados
certamente possuem casa própria e que o
dito auxilio representa 4,6 salários mínimos
(de R$ 954,00) pagos hoje ao trabalhador
brasileiro, mas nem vamos a questão legal,
pois deve ter respaldo para incorporar os
vencimentos dos privilegiados, o que a

gente questiona é a questão da moralidade.
Como dizia o saudoso jurista Helly
Lopes Meirelles, nem tudo que é legal, é
moral, sendo injustificada a alegação de
alguns dos bafejados pela imoral lei, de que
a defasagem salarial de servidores públicos
chegou ao ponto que nem mesmo o
penduricalho do auxilio -moradia tem
suprido a lacuna. Estapafúrdia,
considerando-se os R$ 954,00 do defasado
salário mínimo do humilde trabalhador,
devorado pela inflação não reposta, e que
num malabarismo do capeta, separa as
quatro verdinhas do peixe no verso, pra
pagar religiosamente seu aluguer, sob pena
de despejo, sem choro, nem, vela.

Barulho histérico
degenerativa, a exemplo de câncer ou mal de
Alzheimer.
As comunidades agridem querendo
impor através de seus gritos histéricos,
estridentes e amplificados em decibéis,
como forma de atrair a atenção do público
dos bairros e arredores, para que venham
visitar e, automaticamente, tornaram-se
freqüentadores assíduos de seu culto, de
seus conceitos e de seus hábitos, de seus
costumes e do modo de vida.
Tal ação estratégica primária invade
também o universo particular. Por outro
lado, o ato traz apatia, soa inconveniente e
irritante. Uma grande parcela dos cidadãos
chega após uma jornada intensa de trabalho
e busca o descanso, o conforto e o sono
tranqüilo.
Que fique bem claro aos leitores:
não sou contra a opção religiosa desses
seguidores de comunidades e de seitas, pois
tenho consciência do livre-arbítrio existente
em nosso País. Percebe-se, sim, a falta de
educação, de bom senso e de respeito à
individualidade dos moradores.
Assim, deve-se alertar aos fiscais da
prefeitura a notificarem e façam os pastores
cumprirem as normas, providenciando a
instalação de acústica e portas adequadas,
como acessórios que isolam o som.
Verificar, também, se possuem o alvará de
funcionamento e registro em cartório. Pelo

Os moradores de várias cidades do
Brasil estão estressados, indignados e
perplexos com a poluição sonora e a
perturbação do sossego público provocadas
por igrejas, por seitas e comunidades
evangélicas.
O volume alto das caixas de som
entrecortado por gritos, choros e exaltações
a Deus, de forma desesperada pelos devotos,
que clamam por mudança em suas vidas, no
sentido dos equilíbrios financeiro, espiritual
e físico, ou na questão de saúde.
Fica difícil classificar o que seria
isto: um espetáculo teatral, de fundo
emocional, de fanatismo exacerbado, com
doses exageradas mesclando mediunidade
do espiritismo, pela ânsia do que almejam,
expressam confusamente palavras
desconexas, sem clareza e sem objetividade,
declarando ser uma língua que não pertence
ao mundo terreno, além de exporem o íntimo
aos confrades.
Esses adeptos do messianismo estão
infringindo, primeiramente, a Lei de
Contravenções Penais, no Artigo 42, quanto
ao item da Lei de Perturbação do Sossego,
com gritaria e algazarra, com abusos de
sinais acústicos, invadindo as moradias e
tirando o sossego de aposentados; de
gestantes; de recém-nascidos e,
principalmente, de uma faixa etária entre 60
a 90 anos, portadores de alguma doença
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que dispõe o Código de Obras alguns bairros
são estritamente residenciais e existe artigo
especifico que discorre sobre o
impedimento de maquinário poluente em
todos os sentidos.
Além de contravenção penal, o
bombardeio constante de som elevado trará
problemas auditivos, pois altera o
metabolismo do corpo humano aos
moradores, além de outros males,
decorrentes do alto stress. Acrescenta-se que
a poluição sonora é prevista no artigo 54, da
Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal Nº
9.605/1998).
Neste “vale tudo” apelativo em que
vivemos, desde o começo predominou a
geocultura pelas fortes influências das
teorias européias, uma prática que dura mais
de 50 anos. Se o mesmo primitivismo está
por trás do que acontece no Oriente Médio,
devemos ficar atentos ao perigo do
fundamentalismo e do fanatismo religioso,
um dos violentos freios sociais. Este é um
reflexo de que o Brasil tem vocação para a
autofagia social.

Rosane Michels - Editora
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CÂMARA DE CÁCERES

Aço proposta pela oposição já havia sido rejeitada em primeira instância, em dezembro do ano passado, pelo juiz Ricardo Riccielli Sobrinho, da 6ª Z.E

Vereadores de Cáceres foram
julgados ontem pelo TRE/MT
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Advogado José Renato de Oliveira defende dois vereadores

O

Tribunal Regional
Eleitoral levou a
julgamento ontem, 18,

um recurso em ação de
investigação judicial eleitoral
(Processo nº 54666) que

pretendia a cassação de 9 dos
15 vereadores eleitos em
Cáceres no ano de 2016, por

RECICLAGENS

Campanha de descartes de
pneus continua em Cáceres
Assessoria

O

d e s c a r t e
ambientalmente
adequado dos
produtos pneumáticos é de
suma importância, pois se
descartados de forma
inadequada podem causar
entupimentos de redes de
esgoto e drenagem causando
enchentes, poluir rios e
contribuir com a proliferação
do mosquito aedes aegypti,
além de ocuparem um enorme
volume nos aterros sanitários e
se queimados de forma
inadequada, geram poluição
atmosférica.
Por isso, desde o início
do ano de 2018 o Serviço de
Saneamento Ambiental Águas

do Pantanal em parceria com a
Reciclanip, vem destinando de
forma ambientalmente
adequada os pneus inservíveis
gerados no município de
Cáceres.
A Reciclanip foi criada
em 2007 pelos fabricantes de
pneus novos que fazem parte
da Associação Nacional da
Indústria de Pneumáticos
(ANIP), para consolidar o
Programa Nacional de Coleta e
Destinação de Pneus
Inservíveis, criado em 1999.
Após serem coletados
os pneus são levados para um
dos vários eco pontos da
Reciclanip espalhados pelo
Brasil, onde são triturados e
Foto: Ilustrativa

destinados a outros segmentos
como as indústrias de cimento,
combustível de caldeiras,
fabricação de asfalto
ecológico, solados de sapato,
borrachas de vedação, dutos
pluviais, pisos para quadras
poliesportivas, pisos
industriais, gramas sintéticas e
tapetes para automóveis.
De segunda feira, 16 até
ontem, 18, das 7h00 às 17h00,
a autarquia Águas do Pantanal
esteve recebendo, na Av.
Tancredo Neves, antiga
Associação do INCRA
(ASSINCRA), próximo ao
Novo Aeroporto. Os pneus
inservíveis, exceto agrícolas,
para o descarte de forma
adequada.

suposta fraude na cota mínima
(30%) de mulheres candidatas
nas chapas; o que implicaria na
anulação de cerca de 60% do
total de votos válidos para a
Câmara Municipal naquele
ano, além de torná-los
inelegíveis por oito anos.
A ação foi proposta por
um grupo de candidatos a
vereador não eleitos em 2016,
alegando que o fato de cinco
candidatas mulheres de
algumas coligações
proporcionais terem obtido
baixa votação, algumas,
nenhum voto, no pleito de
2016, seria indicativo de
fraude na cota de gênero.
Por isso, defendiam que
todos os candidatos eleitos por
aquelas coligações, assim
como todos os seus suplentes,
deveriam ter os votos
anulados, o que implicaria na
retotalização dos votos válidos
e posse de 9 novos vereadores.
O advogado José
Renato de Oliveira, que
representa os vereadores
Cláudio Donatoni e Valdeníria
Dutra (ambos do PSDB), a
coligação “Trabalho,
Transparência e Resultado” e
vários de seus suplentes,
defendeu que a pequena
votação das candidatas não é
demonstrativo suficiente de
fraude eleitoral; e que qualquer
presunção em sentido
contrário e conseqüente
cassação de toda a chapa
implicariam em subversão do
princípio da soberania popular,
pois atribuiria mandato a
candidatos menos votados.
Ao rejeitar a ação em
primeira instância, em
dezembro do ano passado, o
juiz Ricardo A lexandre
Riccielli Sobrinho, da Sexta
Zona Eleitoral, considerou que
“Inexistem provas aptas para

considerar que os registros de
candidatura das investigadas
foram realizados objetivando
burlar o regramento legal; pois
não ficou comprovada a fraude
alegada na inicial, sendo frágil
o argumento de prática de
ilicitude fundada
exclusivamente no pequeno
número de votos e de gastos
eleitorais”.
No recurso ao TRE os
autores da ação, representados
pelo advogado Francisco
Faiad, alegam que o juiz não
aquilatou corretamente o
conjunto probatório constante
dos autos, e, invocando
precedente do TSE ao julgar
um caso do Piauí, pedem a
reanálise das provas e a
procedência da ação.
Em contrarrazões, antes
de defender a correção da
sentença, os vereadores
Cláudio Donatoni e Valdeníria
Dutra sustentaram novamente
a decadência do direito de
ação, ao argumento de que a
inclusão no pólo passivo dos
eleitos e seus suplentes;
determinada pelo juiz,
somente foi providenciada
pelos autores em 12 de janeiro
de 2017, quando deveria ter
sido até a diplomação dos
eleitos em 16 de dezembro de
2016.
Esse argumento foi
rejeitado pelo juiz eleitoral,
mas deverá ser objeto de novo
debate preliminar pelas partes
e decisão pelo Pleno do TRE, e
somente se superada a questão
haverá a discussão sobre o
mérito do recurso, que tem
como relatora a juíza federal
Va n e s s a C u r t i P e r e n h a
Gasques.
A sessão prevista às
17h30 da quarta-feira, ainda
não tinha se encerrado quando
do fechamento desta edição.

Os pneus descartados serão reutilizados de diversas formas
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Além do piloto dominicano e do comparsa boliviano, foram presos dois campeiros que furtaram parte da droga do avião caído e enterraram num sitio próximo

Gringos são presos com 340 kg
de cocaína na zona de fronteira

PJC c/ Redação

Fotos: PJC/MT

Dominicano Avelino Santana e o boliviano José Aguirre

C

erca de 340 quilos de
cocaína foram
apreendidos pela Polícia
Civil dentro de um avião que
havia caído na zona rural de
Pontes e Lacerda na última
segunda-feira (16), após um
pouso forçado.
O montante da droga
apreendida tem valor equivalente
a R$ 5 milhões e nas diligencias, a
policia prendeu o dominicano
Avelino Astácio Santana, 59, e o
boliviano José Arias Aguirre, 47,
que agora, deverão responder por
tráfico internacional de drogas e

associação criminosa.
As diligências em busca
da aeronave começaram após
boatos da suposta queda do avião
a cerca de 60 km da zona urbana
do município.
Os policiais foram até o
local indicado e encontraram a
aeronave de pequeno porte
abandonada.
Em rondas nas
imediações, sendo região rural e
sem tráfego de pessoas
transitando, os policiais
conseguiram surpreender os dois
estrangeiros, que caminhavam

por uma estrada.
Na abordagem foi
apreendido em poder do
boliviano e dominicano, um
aparelho de GPS da aeronave,
confirmando as suspeitas.
Eles foram conduzidos à
Delegacia de Polícia de Pontes e
Lacerda e durante oitivas,
(traduzidas em inglês) assumiram
que transportavam a droga,
revelando que carregavam dentro
da aeronave mais de 300 quilos de
entorpecente.
Diante das afirmações, os
policiais civis retornaram no
local do pouso do avião que tinha
a bandeira da Bolívia pintada e no
seu interior foram encontrados
sete sacos médios e lacrados, com
substância análoga a cloridrato de
cocaína, com 165 peças da droga.
Alem dos dois
estrangeiros, o piloto Avelino e
seu comparsa Aguirre, foram
presos ainda dois trabalhadores
de uma propriedade agrícola, por
furto qualificado pelo concurso
de pessoa, tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo.
Eles confessaram que
após o pouso foram até o local e
ao avistarem a mercadoria dentro
da aeronave, resolveram furtar
sete pacotes e usando um trator
enterraram o entorpecente.
Na casa dos dois
envolvidos foram apreendidas

duas espingardas. Todos foram
autuados em flagrante e

recolhidos ao cadeião de Pontes e
Lacerda.

GOLPES EM JAURU

Vigarista se passava por
pastor para lesar idosos
Da Redação

O

vigarista Marcos André
Lisboa de Oliveira, 37,
foi preso em Jauru na
região de Cáceres, ao se passar
por pastor evangélico para aplicar
golpes em idosos, segundo a
Polícia Civil, que obteve a
decretação de sua prisão
preventiva pelo juízo da comarca
e cumpriu a ordem recolhendo no
cadeião o malandro, que poderá
responder por roubo, estelionato
e furto.
As broncas estavam
pipocando nas delegacias da
região e o falso pastor nem se
tocava, continuava aprontando e
lesando geralmente idosos,
havendo registros de vitimas
identificadas, em Jauru,
Figueirópolis d'Oeste e
Araputanga.

Uma das vítimas, um
humilde senhor de 71 anos,
contou à polícia que o Marcos
André bateu à porta da casa dele e
se apresentou como pastor,
informando que na ocasião, o
falsário disse que estava com a
filha passando mal e pediu
dinheiro para comprar gás.
O idoso disse que
entregou R$ 135 para o falso
pastor, que aproveitou um
descuido da vítima e furtou R$
250 que estava na carteira dele.
Em outro caso, uma idosa
de 64 anos, teve o nome usado
para recebimento de vantagem
indevida.
Marcos André foi
encaminhado para a cadeia
pública e deve ficar à disposição
da Justiça.
Foto: Reprodução

VACINAÇÃO

Campanha anti-pólio e sarampo
começa no mês de agosto em MT
SES/MT c/ Redação

A

secretaria estadual de
Saúde oficializou que a
Campanha Nacional de
Vacinação contra a Poliomielite e
o Sarampo será realizada entre os
dias 6 e 31 de agosto, e o dia D
será no dia 18. Crianças de 1 a 4
anos, independentemente da
situação vacinal, devem ser
imunizadas. Ainda esta semana, a
Gerência de Vigilância em
Doenças Imunopreveníveis deve
divulgar como será a ação no
Estado.
Já a tríplice viral
(sarampo, caxumba e rubéola)
deve ser aplicada em duas doses
para crianças a partir de 12 meses
a 29 anos, além de profissionais
de saúde de qualquer idade. A
população entre 30 e 49 anos deve
tomar apenas uma dose.
De acordo com a
assessoria da secretaria, a
campanha nacional é apenas para
crianças entre 1 e menores de 5
anos. Os demais só devem tomar
a vacina contra o sarampo na
rotina, caso não tenham

completado o esquema ou não
lembrem se fizeram a vacina.
A secretaria estadual de
Saúde confirmou dois casos de
sarampo no município de
Guarantã do Norte, sendo uma
mulher, de 30, e um homem, de
31 anos. Desde 1999 não eram
registrados casos da doença em
Mato Grosso.

Após a confirmação dos
casos, a coordenadora da
Vigilância Epidemiológica
Estadual, Alessandra Moraes,
disse que investigações estão em
andamento para saber se essas
pessoas contraíram o vírus em
Mato Grosso ou Amazonas e
Roraima, que já registraram
centenas de casos de sarampo.

Falso pastor Marcos André Lisboa de Oliveira, no pote

Foto: divulgação

Vacinação acontece de 6 a 31 de agosto em todo o Brasil
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DECISÃO DO TCE
Probabilidade de nulidade c/f pleno do tribunal poderia gerar conseqüências irreparáveis ou de difícil reparação, já que o procedimento deveria ser refeito

Mantida suspensão de seletivo
simplificado em Curvelândia
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Cons. interino Luiz Henrique Lima apontou irregularidades

O

Pleno do Tribunal de
Contas de Mato Grosso
homologou Julgamento
Singular nº 413/LHL/2018, que
suspendeu o processo seletivo
simplificado nº 002/2018, da
Prefeitura de Curvelândia, para
contratação temporária de
servidores.
Na sessão ordinária da
terça-feira (17), os membros do
colegiado acompanharam por
unanimidade voto do relator,
conselheiro interino Luiz
Henrique Lima, que apontou

irregularidades no certame. Entre
elas ausência de interesse público
e de critérios objetivos para a
seleção, como prova escrita
(Processo nº 202452/2018).
A medida cautelar foi
concedida em Representação de
Natureza Interna proposta pela
Secex de Atos de Pessoal e RPPS,
contra a Prefeitura de
Curvelândia, sob a gestão do
prefeito Sidnei Custódio da Silva.
Um dos problemas citados pela
equipe técnica trata da ausência
de parâmetros objetivos para

contratação, uma vez que o edital
previu como forma de seleção a
apresentação de títulos pelos
participantes.
"Nos casos de emergência
comprovada, que impeça o teste
seletivo, pode ser realizado
processo seletivo simplificado de
provas e, excepcionalmente, por
análise curricular, entrevista,
seleção psicológica, dentre
outros. É imperativo, no entanto,
que o método seja objetivo e
tenha como base a exigência de
grau de escolaridade e tempo de
experiência", destacou o
conselheiro no voto.
O conselheiro relator
observou também ausência de
excepcional interesse público, o
que justificaria uma contratação
temporária, já que o ingresso no
serviço público deve ocorrer
mediante concurso, como prevê o
artigo 37 da Constituição Federal.
Na avaliação do conselheiro, o
processo seletivo provocaria
prejuízo tanto à competitividade
do certame como à segurança
jurídica dos atos processuais
subseqüentes, uma vez que é
considerável a probabilidade de
declaração de nulidade do
processo seletivo, com todos os
efeitos decorrentes.

XIBALEIRO AZARADO

Suspeito maconhado flagrado
pela PM com Corolla roubado
Da Redação

P

ablo da Silva Cardoso, 25,
foi preso na madrugada da
ultima terça feira (17) por
volta das 2h00 por policiais da GUPM do NPM de Lambari D'Oeste,
(6º Comando Regional) que
realizavam patrulhamento pela
rodovia MT 170, na saída da cidade
sentido Curvelândia. O suspeito foi
flagrado com o veículo Corolla, cor
prata, placas OBA 6237, de Cuiabá e
na averiguação constou que o
mesmo tinha passagem por roubo e
porte ilegal de arma de fogo.
Na abordagem, ao descer do
veículo, Pablo apresentava sinais
visíveis de estar sob efeito de droga,
inclusive, exalando forte odor
semelhante a maconha.
O suspeito não portava
documentos e ao realizar checagem
pela placa que estava no veículo, a
princípio não apresentou
anormalidade, mas ao conferir o
final do chassi com o gravado nos
vidros, apresentou divergência e
numa segunda checagem pelo chassi
original gravado no veículo, restou
provado que a placa era na verdade
QCQ 8564, de Nossa Senhora do
Livramento, neste estado. Ademais,
havia registro de roubo do dito

Corolla naquela cidade no dia 5
deste mês.
No veículo ainda fora
encontrado um pedaço de maconha,
que Pablo disse ter pego numa boca
para o seu uso. Sobre o Corolla ele
disse ter pego no Trevo do Lagarto,
na terça feira por volta das 18h00hs,
de um tal Felipe e que receberia o
valor de R$ 3.000,00 para entregar o
carro em Pontes e Lacerda no auto
posto Tuiuiú, para alguém pegar
depois. Diante do fato a GU PM deu
voz de prisão ao suspeito
encaminhando para o 2ºpel PM de
Rio Branco/6°CR, para as demais
providencias.
Foto: PM/MT

Pablo Cardoso vai passar boa temporada atrás das grades
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CAPACITAÇÃO

Todos os treinamentos da instituição, abrindo oportunidades, são gratuitos e atendem as demandas das principais cadeias produtivas de Mato Grosso

SENAR-MT lança agenda de
cursos em Pontes e Lacerda
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

D

e 23 de julho a 18 de outubro
deste ano, o SENAR-MT,
uma instituição de ensino
rural, voltada para produtores,
trabalhadores rurais e seus
familiares, promove uma série de
cursos em Pontes e Lacerda,
procurando por meio de
treinamentos e capacitações, manter

os capacitados, em sintonia com as
exigências do mercado do trabalho,
dando oportunidade para
especialização e qualificação em
diferentes ocupações.
Atualmente, a instituição
mantém em seu portfólio 254
treinamentos voltados para
Formação Profissional Rural (FPR)

ou Promoção Social (PS) e destes,
vários compõem o organograma
programado para o município da
região oeste abrangente a vários
segmentos sociais. Todos os
treinamentos da instituição são
gratuitos e atendem as demandas das
principais cadeias produtivas de
Mato Grosso.

Cine-Senar encerrará seqüência de cursos em Lacerda

Conforme a agenda os
cursos do SENAR em Pontes e
Lacerda se iniciam dia 23, com
Operação de empilhadeira,
prosseguindo até 25 e no mesmo dia
abre-se o curso de Operação e
manutenção de motosserra, com
termino previsto para o dia 27.
No dia 6 de agosto, começa
o curso de Confecção do vestuário
básico feminino que se segue até o
dia 10 do referido mês. No mesmo
período, será ofertado o curso de
Inseminação artificial em bovinos.
No dia seguinte, 7 de agosto,
abre-se o curso de Confecção de
crochê básico em barbante, com
termino no dia 9. Em 20 de Agosto,
o SENAR inicia o curso de
Transformação caseira de produtos

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

embutidos, defumados e
beneficiamento de carne de frango,
com aulas até o dia 24. Após a pausa
de setembro, no dia 18 de outubro,
será a vez do curso Cine SENAR,
intensivo em apenas um dia.
As informações podem ser
obtidas pelo (65) 3266-3725 e pelo
E
m
a
i
l
:
sindponteselacerda@famato.org.br
O SENAR-MT tem como
missão, promover o
desenvolvimento profissional e
social para o meio rural com
soluções integradas educacionais e
por isso mesmo, é reconhecido como
entidade que oferece as melhores
soluções educacionais para o
desenvolvimento rural sustentável
do estado de Mato Grosso.

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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CAÇADOR DE BRUXA

Faltam quatro jogos (dois deles em Lucas) para terminar a primeira fase da Série C e, se o Luverdense ganhar estes jogos em casa, pode escapar do rebaixamento

Gaucho reassume o Verdão
com missão de evitar degola
O
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

treinador Luizinho
Vieira deixou no
começo desta semana
o comando do Luverdense,
depois dos tropeços do clube
que desde que caiu da série B
pára a C, vem de uma maré
brava, com passagens de
alguns técnicos, mas sem
conseguir tirar o pé do freio.
Vieira, fez acordo
amigável com a diretoria e saiu
do comando técnico do time de
Lucas do Rio Verde.
Assim, como seus
antecessores, os resultados
ruins que ameaçam o time de

rebaixamento para a Série D
foram os motivos da saída. No
sábado, perdeu para o Volta
Redonda por 2 a 0.
O gerente de futebol
Mayco Gaucho assume o
Luverdense nos próximos 4
jogos com a missão de manter
o time na Série C do ano que
vem e repetir o feito de 2014,
quando substituiu Junior
Rocha, nos últimos jogos, e
conseguiu manter o
Luverdense no Brasileiro da
Série B.
Faltam 4 jogos (dois
deles em Lucas) para terminar

a primeira fase da Série C e, se
o Luverdense ganhar ao menos
dois jogos, escaparia do
rebaixamento. Atualmente é o
sétimo colocado com 15
pontos.
O próximo confronto é
dia 22, em Lucas, contra o Tupi
(MG), que tem 14 e está na
zona de rebaixamento.
Confira a classificação
do Grupo B: 1º - Operário-PR
32 pontos; 2º Cuiabá, 28; 3º
B o t a f o g o - S P, 2 7 ; 4 º
Bragantino, 25; 5º Volta
Redonda, 16; 6º Ypiranga-RS,
16; 7 Luverdense, 15; 8º

TOPO DA TABELA

Dourado luta para terminar
fase na liderança do grupo
S.N c/ Redação

B

rigando para terminar a 1ª
fase do Campeonato
Brasileiro da Série C em
primeiro do grupo B, e poder
disputar o jogo de acesso a
segunda divisão do campeonato
em casa, o técnico Itamar Schulle
não deve provavelmente poupar o
time titular para enfrentar o líder
Operário domingo próximo, às
14h30, no Germano Kruge.
Com isso, devem ir à
campo o goleiro Victor Souza,
Jefferson Feijão, Ednei, Edson

Escobar, Danilo, Alê, Marinho,
João Carlos, Eduardo Ramos e
Bruno Sávio. E amargado na
reserva Matheus, Jean, Marcelo
Xavier, Marcão, Doda, Adriano
Pardal, Jenison, Flávio Carioca e
Esquerdinha.
Apesar da goleada do
Cuiabá, por 5 a 0, no Joinville,
sábado último na Arena Pantanal,
o resultado ainda não garantiu,
matematicamente, a vaga ao time
mato-grossense para a segunda
fase do Campeonato Brasileiro da
Foto: Arquivo

Série C, mas deixou o Dourado
muito perto de ficar com uma das
4 vagas. Isso porque as duas
equipes que estão logo abaixo do
G4, Volta Redonda (RJ) e
Ypiranga (RS), estão a 12 pontos
de distância dos cuiabanos
mesma quantidade de pontos que
ainda estão em disputa nas
próximas rodadas.
Mesmo que o Cuiabá
perca todas as partidas e que o
Ypiranga e Volta Redonda
vençam todos os jogos, ainda
assim vão precisar de goleadas
para tirar a diferença de 19 gols de
saldo. O Dourado é o time com
melhor ataque entre todas as
equipes dos dois grupos, com 28
gols marcados, e tem a terceira
melhor defesa da competição
com 14 gols sofridos.
Confira a classificação
atual do Grupo B: 1º, OperárioPR 32 pontos; 2º, Cuiabá, 28; 3º,
Botafogo-SP, 27; 4º, Bragantino,
25; 5º, Volta Redonda, 16; 6º,
Ypiranga-RS, 16; 7º, Luverdense,
15; 8º Tombense 15; 9º TupiMG, 14 e 10º Joinville, com
apenas 10 pontos.

Mayco Gaúcho, tem missão de evitar rebaixamento do Verdão

Tombense, 15; 9º Tupi-MG,

14e 10º Joinville, 10.

Cuiabá está curtindo vitórias de olho na liderança domingo
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Esotérico
A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de mudanças em
questões que envolvem
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Pode haver pressão e tensão
em um namoro ou mesmo em uma
sociedade ou parceria comercial.
Mantenha a calma.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de pressão e
enfrentamento de
dificuldades. O momento
pode envolver uma mudança rápida, que
exige novas decisões sobre um projeto.
O dia segue tenso, no entanto, essa
energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de trabalho mais difícil
e tenso, com enfrentamento
de pequenas dificuldades e
problemas em projetos. Cuide do seu
relacionamento com colegas e
superiores. Evite discussões
desnecessárias.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
necessidade de reflexão. O
momento pode envolver
certa tensão e necessidade de deixar
para trás alguns sentimentos e pessoas
que não devem mais fazer parte de sua
vida.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de enfrentamento de
problemas do coração. Um
romance pode decepcionar
ou pressionar, exigindo de você, uma
tomada de atitude radical. Procure não
decidir nada sob tensão, pois essa energia
é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de movimento e tensão
com uma equipe de
trabalho que pode precisar de algumas
mudanças. O momento pode envolver o
adiamento de um importante contato
comercial ou finalização de um
contrato.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
dificuldades em questões
domésticas e familiares. Procure evitar
brigas e discussões em casa, pois essa
energia é passageira. Aproveite este dia
para organizar armários e gavetas.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
seu signo indicando um dia
de enfrentamento de
problemas e mudanças em
decisões relacionadas à sua vida
profissional e carreira. O momento pode
ser tenso e precisar de decisões rápidas.
No entanto, tranquilize-se, pois essa
energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de tensão e comunicação
difícil. Procure prestar
atenção às palavras, tanto as
que saem de você, quanto as que você ouve.
Um novo projeto pode ser extensamente
discutido, levando a firmar ou renovar um
contrato.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de tensão e necessidade
de revisão de caminhos
escolhidos. Sua
espiritualidade e/ou filosofia de vida
podem ser amplamente questionadas. Um
projeto de médio prazo pode precisar de
uma revisão minuciosa.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de movimento e pressão em
sua vida financeira. Não é um
bom momento para novos
investimentos. Procure adiá-los por dois
dias, se puder. O momento pede equilíbrio
entre ganhos e gastos. Mas tranquilize-se,
pois essa energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e
necessidade de estar mais
perto de pessoas que fazem
parte de sua intimidade. Você estará mais
fechado e consciente da necessidade de uma
profunda limpeza emocional. Não se deixe
levar pelo negativismo.

By Rosane Michels

Celebraram mais um ano de vida conjugal, o
casal Paulo Drager e Luciany Muniz, que
festejaram Bodas de Opala (24 anos). Que
Deus continue abençoando essa união,
fortalecendo a cada ano o amor, o respeito e
o companheirismo. Nosso brinde a vocês!

Curtindo merecido descanso nas belas praias de Trancoso,
o finess casal Amarildo Merotti e Adriana Maciel Mendes.

Vivas a querida Cris Ortiz que completou mais uma
primavera e foi abraçada pelos familiares e amigos que
cantaram o tradicional Parabéns. Muitos anos de vida com
saúde e felicidades é o que lhes desejamos. Feliz Niver!!!

Representando Cáceres ontem em Sorriso,
no Concurso Miss Mato-Grosso Teen Terra,
a gatinha Larissa Nunes, beleza pura em seus
1,71 de altura no esplendor dos 17 aninhos. A
estudante adolescente teve a produção do
expert cabeleireiro José Carlos Pacheco.

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

