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IPTU é lançado com campanha de descontos
para contribuintes que pagar em cota única
Foto: Assessoria

Com a presença de autoridades e representantes de
comunidades de bairro, a Prefeitura de Cáceres lançou oficialmente
a Campanha IPTU 2019. Esse ano com descontos de 30% para quem
pagar em cota única até dia 11 de março, 20% até 11 de abril. Ainda o
contribuinte pode parcelar em até 10 meses. Página 03

AFOGAMENTO

Bombeiros retomam buscas por menino
desaparecido no Rio Paraguai em Cáceres
Foto: Divulgação

Vice-Prefeita faz lançamento do IPTU 2019

EFEITO POSITIVO

Projeto Escola Limpa emprega mão
de obra de reeducandos em Cáceres

Página 04

Foto: Assessoria

ARTIGO 135

Desde 2017, um grupo de
reeducandos da unidade prisional
masculina de Cáceres faz a
limpeza e pintura de prédios
públicos do município, por meio
do Projeto Escola Limpa. Escolas,
creches, universidade e unidades
das forças de segurança pública já
receberam os serviços prestados
pelos custodiados, que incluem
também a poda de árvores e
pequenos serviços de elétrica.

Criança é internada com suspeita de ter ingerido
soda cáustica e mãe é presa por omissão de socorro
Foto: Ilustrativa

Página 03
Projeto é realizado por reeducandos desde o ano de 2017

SISTEMA PRISIONAL

Ampliações melhoram ambiente
laboral em unidade de Cáceres
Foto: Assessoria

Página 06

Novas obras e
reformas promovidas no
último ano na unidade
prisional masculina de
Cáceres asseguraram melhor
estrutura de trabalho e de
segurança aos servidores,
visitantes e reeducandos. O
diretor da unidade prisional,
Welton Ribeiro, explica que
todas as obras foram feitas
pelos reeducandos, alguns
deles com cursos
profissionalizantes de elétrica
e hidráulica.

Operário Várzea-grandense
e União fecham a 1ª
rodada nesta quarta
na Arena Pantanal
Página 07
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Base aérea em Cáceres
Tão logo empossado o
secretário de segurança do estado
Alexandre Bustamante tem anunciado
que cobrará uma presença mais efetiva
do governo federal no controle da
fronteira aqui em Mato Grosso,
colocando inclusive, entre outras
importantes questões, a necessidade
de instalação de uma base aérea na
região, assunto que tenho abordado há
décadas, tamanha é sua importância
para vida nas cidades brasileiras e, em
especial para as mato-grossenses,
destacando a Região Metropolitana de
Cuiabá.
A questão da base aérea
levantada pelo secretário ganha muita
força com a existência em Cáceres de
uma pista de pouso subutilizada com
1.850 x 30m, capaz de receber jatos de
carreira, em posição estratégica em
relação aos 1.100 Km de fronteira bem
como em relação ao Pantanal que vem
servindo como plataforma de recepção
de cargas de drogas e armas lançadas
por pequenos aviões ou vindas por
terra mesmo.
Não seria um bom começo para
uma revolução na segurança da
fronteira mato-grossense e na vida de
nossas cidades?
Recordo que em outubro 2009
registrei em um artigo a apreensão pela
Polícia Federal no Trevo do Lagarto de
um carregamento de armas modernas e
poderosas destinadas ao Rio de
Janeiro.
O transportador havia
informado que aquela era a terceira

INCINERAÇÃO RG I
Visando a segurança documental e as
informações pessoais dos cidadãos matogrossenses, bem como a necessidade de
organização e liberação de espaço físico
nos arquivos de carteiras de identidade
dos Postos de Identificação e em
obediência a Portaria 03/2018 todos os
Postos de Identificação da Politec terão
que realizar levantamento dos
documentos de identidade emitidos até
dezembro de 2017 que não foram
retirados, para devolução dos mesmos à
sede em Cuiabá.
INCINERAÇÃO RG II
Todos os documentos de identidade
enviados a Cuiabá serão incinerados. A
Politec tem até o dia 30 de maio deste ano
para enviar os documentos, mediante
relação impressa dos requerentes. Fato
que chama a atenção é que grande parte
dos RGs que deverão ser descartados
foram documentos solicitados em
mutirões de cidadania, e nunca retirados
no prazo informado no protocolo de
atendimento. Recado dado.
HANSENÍASE I
Mato Grosso é considerado o Estado com
maior índice da doença, em apenas um
ano, o número de casos de hanseníase
cresceu 20,82%. Em 2017 foram 105,2
casos por 100 mil habitantes com registro
de 3.477 novos casos da doença. Já em
2018 foram 4.201 novos casos, sendo 724
casos a mais que o ano anterior. Segundo a
Secretaria Estadual de Saúde, hoje no
Estado 5.942 pessoas estão em
tratamento.
HANSENÍASE II
Sua transmissão ocorre através do contato
direto com doentes sem tratamento, pois
estes, eliminam os bacilos através do
aparelho respiratório superior em meio as
secreções nasais e gotículas da fala, tosse
e espirro. No caso dos doentes que
recebem tratamento médico, não há risco
de transmissão. Seus principais sinais e
sintomas são: sensação de formigamento,
fisgadas ou dormência nas extremidades;
manchas brancas ou avermelhadas,
geralmente com perda da sensibilidade ao
calor, frio, dor e ao toque; áreas da pele
que apresentem alteração da sensibilidade
e da secreção de suor; caroços e placas em
qualquer região do corpo e diminuição da
força muscular (dificuldade para segurar
objetos).
FISCALIZAÇÃO DE DESPESAS
A Controladoria Geral do Estado vai
fiscalizar junto aos órgãos estaduais o
cumprimento do decreto (nº 08/2019) que
estabelece medidas de contenção de
despesas no Governo de Mato Grosso
pelo período de seis meses. O
monitoramento será executado com o
auxílio da inteligência da informação,
que permite aos auditores do Estado
cruzar dados (trilhas de auditoria) e obter
painéis de comportamento de situações
sensíveis no exato momento em que
ocorrem, o que possibilita mais agilidade
na identificação de riscos. Com isso, os
auditores podem alertar de maneira célere
os gestores das secretarias sobre eventuais
práticas inadequadas logo no início dos
trâmites para a execução das despesas,
contratações e folha de pagamento.

viagem desse tipo que fazia.
Quantas outras cargas já teriam
então passado por outros
transportadores? Na semana
imediatamente anterior fora
apreendida uma enorme carga de
cocaína e no mês anterior havia sido
descoberta uma fazenda no pantanal
usada para distribuição de drogas que
chegavam por avião. Claro que essa
situação vinha de muito antes,
certamente continua até hoje em
volumes muito maiores e continuará
caso faltem providências estruturantes
fortes como as anunciadas pelo
secretário.
Um dos principais problemas
das cidades brasileiras é a insegurança
pública total, impondo-lhes um quadro
de medo e violência jamais visto. Esta
situação é fomentada e se agrava pelos
tráficos de drogas, armas e veículos,
que se articulam em poderoso
esquema nacional e internacional
submetendo aos seus interesses e
caprichos povos do mundo inteiro, em
especial os jovens.
Como pensar em qualidade de
vida urbana numa situação destas?
Nossas cidades sofrem.
É de ressaltar que jamais será
suficientemente enaltecido o trabalho
que com todas as dificuldades e riscos
é feito pelas polícias militar e civil do
estado, Polícia Federal, polícias
rodoviárias federal e estadual, e pelo
Exército, bem como a importância dos
governos continuarem incrementando
essas ações terrestres na fronteira.

Mas, no caso de nossa fronteira é
indispensável lembrar que Mato
Grosso é um dos únicos estados do
Brasil a não dispor de uma Base Aérea.
Mato Grosso do Sul tem, Goiás
tem apesar de vizinha a de Brasília, e
Rondônia tem duas! Considerando os
1.100 quilômetros de fronteira do
estado – dos quais 700 em fronteira
seca, e que seu território equivale a
mais de 10% do território nacional, o
absurdo dessa situação salta aos olhos.
O problema se agrava na
medida em que toda a fronteira
nacional esteja protegida por bases
aéreas e as rotas do crime acabem
migrando para o grande rombo ainda
existente nas fronteiras brasileiras, que
fica justamente aqui, na nossa
fronteira. E é o que parece acontecer
cada vez pior e com mais intensidade.
Tal como a ferrovia passando
por Cuiabá, o gás e a restituição
integral aos mato-grossenses pelo
governo federal do ICMS que deles foi
“emprestado” pela Lei Kandir, uma
base aérea na nossa fronteira é um
projeto que merece o apoio de todos os
mato-grossenses e neste caso da base,
de todos os brasileiros pois o rombo
em nossa fronteira é uma das
principais fontes de abastecimento do
crime em todo o Brasil.
JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS
SANTOS é arquiteto e urbanista,
conselheiro do CAU/MT e professor
universitário aposentado.

Decreto de calamidade
O atual governo expôs
recentemente à sociedade a real situação
financeira estadual, vindo com isso a
anunciar a decretação do chamado
Estado de Calamidade Pública, assim
definido na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
De acordo com a motivação
apresentada pelo Governo Estadual,
houve diminuição da receita e majoração
significativa das despesas públicas.
Aliás, o ponto primordial apresentado no
balanço financeiro do Estado foi
realmente o aumento significativo das
despesas, principalmente com a folha de
pagamento dos servidores ativos e
inativos.
Então a conclusão que se chega é
de que realmente ficou claro que o
Estado cresceu menos que suas
despesas, gerando com isso, a
potencialidade de gerar atrasos
recorrentes nos pagamentos do pessoal
ativo, inativo e pensionistas;
inadimplência perante os fornecedores;
paralisações e greves em diversos órgãos
e instituições estaduais; escolas,

hospitais e segurança pública com
dificuldades de funcionamento mínimo.
Como consequência desse
regime excepcional e com base naquelas
justificativas, o decreto autoriza a
adoção de medidas através de atos
normativos específicos que venham a
minimizar os impactos negativos de tal
debilidade fiscal.
Pois bem, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabelece que
na ocorrência de calamidade pública a
ser reconhecida pela Assembleia
Legislativa, fica o Poder Executivo
desonerado de observar o limite
financeiro referente às despesas com
pessoal e das dívidas públicas.
De notar, por oportuno, que a
hipótese é exceção e, por consequência,
não dá ao gestor público o poder
ilimitado para fazer o que quiser. Nesse
contexto, é princípio geral de direito que
as exceções devem ser interpretadas de
forma restrita.
Portanto, se o Decreto de
Calamidade Financeira é um estado de
exceção, deve então estar bem definido

EXPEDIENTE

no respectivo ato todas as providências
que deverão ser tomadas pelo gestor,
necessitando assim de amplo debate
perante o Poder Legislativo.
Então não se pode entender que seria um
cheque em branco que o Poder
Legislativo dará para o Poder
Executivo!
Sendo assim, deve ficar bem
claro que as regras constitucionais da
isonomia, transparência, moralidade e
respeito aos direitos e garantias
individuais devem preponderar.
Como acima mencionado, o
decreto de calamidade financeira é uma
situação de exceção que autoriza tão
somente o cumprimento das metas
fiscais atinentes a despesas com pessoal
e referente ao endividamento do Estado,
porém, não autoriza que o gestor público
deixe de cumprir os direitos e garantias
assegurados na própria Constituição
Federal.
VICTOR HUMBERTO MAIZMAN é
advogado e consultor jurídico tributário.
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Os carnês serão entregues pelos agentes da Águas do Pantanal, mas também poderão ser retiradas no site da Prefeitura

Prefeitura lança campanha para
incentivar o pagamento do IPTU
Assessoria

Foto: Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres lançou
oficialmente a Campanha do
ITPU de 2019 (Imposto
Predial e Territorial Urbano), em
solenidade na sala de reuniões da
Administração. O destaque deste
ano é para o desconto de 30% para
pagamento à vista que seja efetuado
até o dia 11 de março, e 20% de
desconto para quem pagar em prazo
último no dia 11 de abril. Para quem
preferir parcelar o pagamento do
imposto, tem a opção de até 10
meses.
Os carnês serão entregues
pelos agentes da Águas do Pantanal,
mas também poderão ser retiradas
no site da Prefeitura. Os
proprietários de imóveis isentos do
imposto, como aposentados e
deficientes físicos, devem
protocolar os pedidos no setor de
Fazenda na Prefeitura.
A previsão é arrecadar o
mesmo valor previsto para o ano
passado, que foi de 17 milhões de
reais. O prefeito Francis Maris Cruz
se encontra em viagem e foi
representado pela vice-prefeita
Eliene Liberato, acompanhada da

milhões que o município previa
receber no ano passado, recebeu
apenas 5 milhões. Pagar o imposto
representa uma garantia a mais na
hora de regularizar a propriedade. É
essa a mensagem que queremos dar
aos munícipes com problemas
fundiários”, afirmou a vice-prefeita,
lembrando que está em andamento
um trabalho profundo para esse tipo
de regularização, em parceria com a
Unemat. Quanto à atualização nos
valores do imposto feito para esse
ano, a secretária Nelci Longhi
informou que foram feitos com base
em índices legais. “Quem tiver
dúvidas pode procurar a Prefeitura”,
garantiu Nelci.
O vereador Baroni disse que
há muitas distorções de fatos
verdadeiros nas redes sociais e que,
por causa disso, sofrem o município
e os munícipes. “Circulou muita
mentira sobre aumentos abusivos do

Proprietários de imóveis isentos do imposto, devem protocolar os pedidos no setor de Fazenda na Prefeitura

secretária de Fazenda e
Planejamento, Nelci Longhi.
O lançamento foi
prestigiado por diversos
representantes de comunidades de
bairro e a Câmara Municipal foi
representada pelo vereador Wagner
Baroni. Eliene Liberato falou da
importância do IPTU, que

representa arrecadação para a
construção de obras e realização de
serviços essenciais na Saúde, na
Educação e na pavimentação de
ruas. Ela citou que existe uma
cultura de não pagamento de
impostos por causa da falta de
legalização de muitas propriedades.
“Infelizmente, dos 17

IPTU deste ano. Não é verdade.
Cáceres deixou de crescer por causa
da inadimplência nos impostos,
perdeu muitas obras que viriam dos
governos estadual e federal por não
ter o dinheiro da contrapartida. De
cada 10 propriedades, apenas 3
pagam impostos. Por isso é
importante o pagamento do IPTU”,
acentuou o vereador.
Ainda sobre a legalização
de propriedades urbanas, a secretária
Nelci garantiu aos presentes no
lançamento que já foi firmado um
Convênio com a Unemat e que, nos
próximos dias, a Prefeitura vai
iniciar a regularização dos imóveis.
“As pessoas que possuem os
chamados contratos de gaveta
podem ficar certos de que vamos
estudar cada caso, em particular,
possibilitando cada um ter o título de
propriedade de seu imóvel”,
argumentou a secretária.

AFOGAMENTO

Bombeiros retomam buscas por menino
desaparecido no Rio Paraguai em Cáceres
Da Redação

O

LIMPEZA E REFORMAS

Corpo de Bombeiros
retomam hoje as buscas pelo
menino de 12 anos que está
desaparecido desde a manhã de
segunda-feira, 21, quando a canoa
em que estavam ele e os pais virou no
Rio Paraguai.
De acordo com informações
do pai, todos estavam de coletes
salva vidas, porém usado de forma
errada, ou seja, estavam abertos e ao
cair na água o colete se soltou.

Projeto Escola Limpa emprega mão
de obra de reeducandos em Cáceres
Assessoria

O

projeto vem surtindo efeito
positivo na comunidade,
somente no ano passado foram
realizados limpeza e pintura de cinco
escolas do município e estaduais, além
da limpeza de espaços públicos como
praças de Cáceres e de prédios como do
Centro de Especialidades
Odontológicas, Delegacia de Fronteira,
Corpo de Bombeiros, Centro
Socioeducativo e Ciretran.
Para a realização dos serviços
externos, os reeducandos são
previamente selecionados por uma
equipe multidisciplinar da unidade
prisional. Depois, a seleção é remetida
ao juiz da Execução Penal, que é quem
autoriza a saída dos reeducandos.
“Com esse projeto mantemos
os reeducandos em atividade, buscamos
trabalho para que eles possam se ocupar
e colaboramos com os órgãos públicos
que necessitam dessa prestação de
serviço, ou seja, estamos colaborando
com a sociedade”, disse o diretor Welton
Ribeiro.

Além dos serviços em prédios
públicos, os reeducandos integraram o
mutirão de limpeza do rio Paraguai, que
é realizado todos os anos. Pela segunda
vez, o grupo de custodiados, junto com
outros voluntários do município,
recolheu toneladas de lixo lançadas no
rio, como pneus, móveis, caixas d'água,
tambores, garrafas de plástico, entre
outros.
Um dos locais que receberam
os serviços dos reeducandos foi o
campus Jane Vanini, da Uniersidade
Estadual de Mato Grosso. Os serviços
no campus da Unemat incluíram
limpeza, pintura, cobertura com sobras
de brita nos estacionamentos e na área
aos fundos dos prédios e estacionamento
de funcionários, podas das árvores do
pátio, jardinagem nos canteiros e o
plantio de arbustos no campus, além da
recuperação de luminárias e a pintura de
postes e calçadas.
Foram também reformados ou
substituídos os bancos de concreto e as
lixeiras, uma parceria com comerciantes
Foto: Assessoria

da cidade
Em Cáceres, os presos da
unidade masculina atuam em diversas
frentes de trabalho extramuros, como
serviços para a prefeitura, Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura, Fórum
municipal, canil da Fronteira e Polícia
Ambiental.
Atualmente, 46 deles
trabalham de segunda a sexta-feira nas
autarquias Multi Park, que faz a coleta
de lixo na cidade, empresas
Eletroconstro e GM 10, responsáveis
pela limpeza das ruas e a concessionária
Águas do Pantanal, que presta serviço de
água e esgoto na cidade.
Segundo Welton, são liberados
para a ação os internos que já cumpriram
1/6 da pena e que têm bom
comportamento. “Além disso, eles ainda
recebem remição da pena, conforme
prevê a Lei de Execução Penal que
determina que a cada três dias, um dia é
descontado na pena recebida”, informa
o diretor que acrescenta dizendo que os
internos gostam desse trabalho porque
as famílias deles se sentem orgulhosas
pelos serviços que estão prestando à
sociedade.

O pai ainda revelou aos
militares do Corpo de Bombeiros,
que sua esposa também se afogou,
mas que ele conseguiu salvá-la, o
mesmo não acontecendo com o filho
que desapareceu nas águas.
Para os bombeiros essa
época de chuva, as buscas se tornam
mais difíceis pela velocidade da
correnteza no rio, ocasionada pelo
aumento do volume de água.
Foto: Arquivo

Bombeiros continuam as buscas no Rio Paraguai

Os reeducandos atuam em diversas frentes de trabalho extramuros
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O diretor da unidade prisional, Welton Ribeiro, explica que todas as obras foram feitas
pelos reeducandos, alguns deles com cursos profissionalizantes de elétrica e hidráulica

Ampliações melhoram ambiente
laboral em unidade de Cáceres

Assessoria

Foto: Assessoria

para que possamos desenvolver
atividades de ressocialização,
como é a sala de costura”, destaca
o diretor.
A nova sala de costura
construída na cadeia de Cáceres
vai permitir a ampliação dos
serviços, uma vez que o local já
tem todos os maquinários
necessários à fabricação de
uniformes. O novo canil é outro
item importante na segurança da
unidade. Os cães, treinados por
agentes qualificados em
cinotecnia, auxiliam nas revistas
nas celas, além de apoiar
atividades policiais na região.
O secretário adjunto de
Administração Penitenciária,
Emanoel Flores, frisou a parceria
com o Conselho da Comunidade,
que sempre apoiou as atividades
da unidade prisional e nas
reformas destinou recursos que
possibilitaram ampliar e reformar
espaços que garantem melhor
pres tação de s erviços na
execução penal.
“O Sistema Penitenciário
sempre busca parcerias que
possam melhorar as estruturas
existentes e aqui em Cáceres
temos um conselho bastante
atuante e o trabalho com
profissionalismo da equipe da
cadeia se reflete nessa parceria
sólida.
Com essas reformas
temos um ambiente com melhor
estrutura, que possibilita o
fortalecimento também das
atividades de ressocialização
com os reeducandos”, ressaltou o
secretário.
A formação e atuação do
Conselho da Comunidade estão
previstas na Lei de Execução
Penal (LEP), que orienta o Estado
a recorrer à cooperação da
sociedade nas atividades de
execução da pena e da medida de

A nova sala de costura vai permitir a ampliação dos serviços

N

ovas obras e reformas
promovidas no último
ano na unidade prisional
masculina de Cáceres
asseguraram melhor estrutura de
trabalho e de segurança aos
servidores, visitantes e
reeducandos.
Com recursos de multas
pecuniárias, administrados pelo
Conselho da Comunidade de

Cáceres, foram investidos R$ 548
mil na reforma completa de dois
blocos da carceragem, canil,
parlatório, espaço de
atendimento da defensoria,
cantina, sala de costura e limpeza
interna e externa da cadeia.
O diretor da unidade
prisional, Welton Ribeiro, explica
que todas as obras foram feitas
pelos reeducandos, alguns deles

com cursos profissionalizantes de
elétrica e hidráulica,
revestimento, pintura predial, o
que possibilita redução nos
custos.
“O apoio do Conselho da
Comunidade foi fundamental
para que pudéssemos fazer essas
obras que trazem melhor
estrutura para o trabalho e
também possibilitam espaços

SEM MANUTENÇÃO

Ponte de madeira desaba durante
travessia de caminhão em Cáceres
Joner Campos

U

ma ponte de madeira
desabou durante a
travessia de um
caminhão basculante na manhã
desta segunda-feira (21), no
bairro Jardim das Oliveiras, em
Cáceres (MT).
O acidente aconteceu
quando o caminhão, que

Presidente do Bairro, Alex Leal,
várias vezes foram acionados a
prefeitura em relações as
condições das pontes do bairro, e
que sempre foram avisados que
isso ocorreria.
Segundo informações do
Secretário de Infraestrutura e
Logística do município de
Cáceres, Wesley Sousa Lopes, já
estavam previstas as melhorias
para as pontes de madeiras do
bairro Jardim das Oliveiras.
“Nós já pedimos os tubos
metálicos galvanizados a
empresa que ganhou a licitação e
eles tem um prazo de 30 dias para
entregar, pois são fabricados
mediante pedido.
Os tubos que virão serão para
fazer as pontes do bairro Jardim
das Oliveiras.
Além disso estamos em
contato com a Polícia Florestal
para viabilizar pranchas de
madeira para reparar a ponte e dar
passagem com segurança até que
cheguem os tubos, infelizmente a
ponte se quebrou hoje, mas ainda
sim estamos atrás da madeira
para conserta-la”, afirmou.

transportava areia, tentou passar
pelo local. No momento em que
as rodas dianteiras subiram na
ponte, a estrutura desabou,
fazendo com que o caminhão
afundasse no córrego que
atravessa o bairro. O condutor do
caminhão não ficou ferido.
De acordo com o
Foto: Joner Campos

Caminhão desabou junto a estrutura da ponte
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segurança.
Cursos profissionalizantes Durante a entrega das obras, a
unidade prisional também
entregou diplomas de conclusão
dos cursos profissionalizantes
realizados com reeducandos.
Com parcerias do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego Prisional
(Pronatec) e do Senai-MT, foram
formados 238 reeducandos nos
cursos de pintor de obras,
aplicador de revestimento
cerâmico, planejamento de
produção, tecnologia aplicada à
indústria, boas práticas na
construção civil, utilização de
equipamentos elétricos e
manuais, salgadeiro, eletricista
predial, modelista e corte e
costura.
Emanoel Flores, pontua
que as oportunidades de
qualificação ofertadas aos
custodiados no Sistema
Penitenciário contam com
importantes parcerias como do
Senar, Senai, sindicatos rurais,
conselhos da comunidade,
Ministério Público, Poder
Judiciário e o governo federal.
"A qualificação, as
oficinas de trabalho
proporcionam não apenas a
remição, mas uma oportunidade
para que ao saírem, os
reeducandos tenham uma nova
chance de reconstruir a vida, de
trilhar um recomeço".
Em todas as atividades
educativas ou atividades laborais,
os reeducandos recebem remição
de pena. Os relatórios com a
comprovação das atividades
exercidas são enviados pela
direção das unidades prisionais
aos juízes da execução penal, a
quem cabe homologar a remição
de pena, prevista no Código Penal
brasileiro.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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GRAVE VIOLAÇÃO

Constam nas informações do processo que foram apurados gastos da verba relativa ao Fundef em despesas estranhas a sua finalidade no total de R$ 298.437,20

TJ mantém pena a ex-prefeito de
Vila Bela por desvios do Fundef

Lígia Saito

Foto: Arquivo

Relator do recurso, desembargador José Zuquim Nogueira

O

emprego de recursos do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino Fundamental (Fundef)
para fins diversos dos previstos na
legislação, com dano para a sua
finalidade exclusiva, que é o
desenvolvimento do ensino
fundamental e valorização dos
profissionais que atuam nesta área,
implica grave violação ao
princípio da legalidade e, também,
da moralidade.
Nesse sentido, o gestor que
pratica essa infração fica sujeito à
aplicação das penas
correspondentes a esse ato de
improbidade administrativa.
Esse foi o ponto de vista

defendido pela Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso ao analisar a Apelação n.
104831/2017, envolvendo o
Ministério Público e o ex-prefeito
Joel Pereira, de Vila Bela da
Santíssima Trindade, e manter
decisão proferida em Primeira
Instância em desfavor do exgestor.
Com a decisão do TJMT
fica mantida sentença proferida
nos autos da Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade
Administrativa cumulada com
Pedido de Ressarcimento ao
Erário, que aplicou as sanções de
suspensão dos direitos políticos,

pelo prazo de cinco anos, e
proibição, por igual prazo, de
contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
Tanto o Ministério Público
quanto o ex-prefeito apresentaram
recurso. O primeiro requerendo a
majoração das sanções aplicadas,
com o ressarcimento integral do
dano ao erário, pagamento de
multa civil no patamar de três
vezes o valor do dano, além do
pagamento de danos morais
difusos.
Em contrapartida, o ex-

prefeito também interpôs recurso,
no qual sustentou que não restou
comprovado o dolo e/ou má-fé
necessários a caracterizar o ato
ímprobo, bem como que não teria
restada comprovada a existência
de prejuízo aos cofres públicos.
Alegou que o Tribunal de
Contas do Estado aprovou as
contas anuais da gestão (2002),
não havendo reconhecimento de
dano ao erário, nem má-fé do
gestor, apenas falhas de gestão.
Afirmou ainda que os recursos do
Fundef foram empregados em
outras finalidades, porém na
mesma pasta da educação.
Constam nas informações
do processo que foram apurados
gastos da verba relativa ao Fundef
em despesas estranhas a sua
finalidade no total de R$
298.437,20. Ou seja, cerca de 60%
dos recursos do fundo foram
investidos de forma irregular,
ainda que vinculados à educação.
"Não se trata de mera
irregularidade ou desvio de
finalidade, na verdade, o exprefeito do município de Vila Bela,
de forma consciente e deliberada,
usou dinheiro público que deveria
ser gasto no pagamento dos
profissionais do ensino durante o
exercício de 2002, para custear o
pagamento mensal referente à
compra de um ônibus escolar,
construção e ampliação de escolas
(...) Como gestor do Município de
Vila Bela da Santíssima Trindade,
tinha o dever de tomar os cuidados
devidos para que os recursos

fossem aplicados devidamente",
salientou o relator do recurso,
desembargador José Zuquim
Nogueira.
Para o relator, restou
incontestável a violação aos
princípios da legalidade e da
moralidade administrativa. O
magistrado explicou ainda que o
fato de o juiz de Primeira Instância
ter levado em consideração as
demais provas carreadas aos autos,
a despeito do parecer do TCE que
aprovou com ressalvas as contas
da gestão, não representa
equívoco, ante a inexistência de
vinculação do Poder Judiciário às
decisões daquele Tribunal.
O relator afirmou que o ato
de improbidade ficou devidamente
caracterizado no caso em questão,
não só pela afronta ao princípio da
moralidade, mas também pela má
gestão do administrador público.
Em relação ao pedido do
Ministério Público para
condenação por dano moral
difuso, o magistrado entendeu que
a tese não merece prosperar, já que
a conduta do réu não enseja o
reconhecimento de
enriquecimento ilícito no
exercício do seu mandato ou a
ocorrência de dano a ser
indenizado, por não ter provas nos
autos quanto a isso.
O voto foi seguido de
forma unânime pelos
desembargadores Antônia
Siqueira Gonçalves (primeira
vogal) e Luiz Carlos da Costa
(segundo vogal).

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
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A PM teve que utilizar força física para colocar a mãe dentro da viatura para levá-la com a criança até uma Unidade de Pronto Atendimento

Criança é internada com suspeita de ter ingerido
soda cáustica e mãe é presa por omissão de socorro
U

Flávia Borges/G1MT

Foto: Foto: Luiz Alves/Gcom

ma criança de um ano
está internada no
Pronto Socorro de
Cuiabá suspeita de ter ingerido
soda cáustica. A mãe foi presa
por omissão de socorro.
Conforme o boletim de
ocorrência, a mãe da criança,
Letícia de Oliveira da Silva, de
31 anos, levou o filho para a
policlínica do Bairro Pedra 90
dizendo que ele havia se
engasgado com espinha de
peixe.
A médica que atendeu a
criança afirmou à Polícia
Militar que durante o
atendimento o pai do bebê,
Leandro Leite dos Santos, de
28 anos, chegou na unidade de
saúde dizendo que uma vizinha
havia visto quando o filho
ingeriu soda cáustica. Letícia
teria agido com agressividade
com a equipe médica e levado
o filho embora. Consta no
boletim de ocorrência que a
mãe tirou a criança à força do

plantonista da UPA do Pascoal
Ramos, que observou
inicialmente que a criança
apresentava sintomas de ter
ingerido alguma substância
como soda cáustica, mas que
não teria como confirmar o
diagnóstico. Ele solicitou que a
criança fosse encaminhada até
o pronto-socorro, onde foi
atendida por um médico.
O profissional relatou

que pela avaliação clínica,
tudo leva a crer que a criança
tenha ingerido soda cáustica,
mas que seria submetida a um
exame de endoscopia para
obter um diagnóstico preciso.
A criança ficou no Pronto
Socorro de Cuiabá, aos
cuidados do pai.
O Conselho Tutelar foi
acionado para investigar o
caso.

VENDE-SE
Criança está internada no Pronto Socorro de Cuiabá

pronto atendimento.
Acionada pelos
médicos, a Polícia Militar
esteve na policlínica e, em
seguida, foi até a casa da
família, localizada no Bairro
Cinturão Verde, em Cuiabá.
Os policiais afirmaram
que a mãe do bebê apresentava
sinais de embriaguez.

A PM teve que utilizar força
física para colocar a mãe
dentro da viatura para levá-la
com a criança até a UPA do
Bairro Pascoal Ramos, pois
tanto o pai quanto a mãe,
teriam ficado exaltados e
agressivos.
A criança foi atendida
inicialmente pelo médico

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Pedro Correa Neto e Outros - Faz. Soteco, inscrita no
CPF: 698.535.841-15 – Inscrição Estadual: 13.267.696-6, convoca
o Sr. SANDER SANTIAGO, CTPS nº 1833380, Série 0060, a
comparecer no escritório situado na Praça Duque de Caxias, 28,
Centro de Cáceres-MT., para prestar esclarecimentos sobre sua
ausência que ocorre desde o dia 11 de dezembro de 2018.
Cáceres-MT., 18 de janeiro de 2019.

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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MATO-GROSSENSE 2019

O vencedor se junta a Sinop, Dom Bosco e Cuiabá na ponta da tabela

Operário Várzea-grandense e União fecham a
1ª rodada nesta quarta-feira na Arena Pantanal
Redação c/ Assessoria

Foto: Arquivo

A

pós quatro jogos
realizados na abertura
do Campeonato Matogrossense Martinello 2019,
Operário de Várzea Grande e
União de Rondonópolis
fecham nesta quarta-feira (23),

a primeira rodada da
competição.
As equipes voltam a se
reencontrarem após o
confronto das quartas de finais
do Mato-grossense do ano
passado, quando o Colorado

levou a melhor nas cobranças
de pênaltis e se classificou para
as semifinais.
Para este novo
confronto, quem vencer se
junta a Sinop, Dom Bosco e
Cuiabá na ponta da tabela. Os
ingressos serão vendidos a R$
10,00 (inteira) e R$: 5,00
(meia), lembrando que
mulheres e crianças até 12 anos
não pagam.
Operário e União se
enfrentam nesta quarta-feira
(23), às 20h30, na Arena
Pantanal, em Cuiabá.

RAQUETE

No auge físico e técnico, Gama jogará
Sul-Americano e Brasileiros de Tênis
Junior Martins

“

Os treinos estão bem duros e
tenho terminado eles bastante
cansado. São bem puxados por
conta da pré-temporada, que iniciou
dia 26 do mês passado e vai até 31 de
janeiro e daí começam os torneios.
Treino de segunda a sexta, com
treino físico e de quadra, pela manhã
e pela tarde. Disputarei meus
primeiros torneios do ano e estou
sacando melhor, bato mais forte na
bola, com jogo mais regular e
melhorei agilidade e resistência”,

conta o tenista de MT, Richard
Gama.
A primeira parada será no
Assunción Bowl, um torneio SulAmericano promovido pela
Confederacion Sudamericana de
Tenis (Cosat), que será realizado de
02 a 09 de fevereiro, no Club
Internacional de Tenis, na cidade de
Assunción, no Paraguai. E Richard
Gama, nascido na capital matogrossense e com 15 anos, competirá
na categoria infanto-juvenil 16 anos.
Foto: Junior Martins

Ele ocupa a posição número 12, com
400 pontos, no ranking SulAmericano de Tênis.
A segunda escala será no
49° Banana Bowl, um torneio
nacional organizado pela
Confederação Brasileira de Tênis
(CBT), que será de 11 a 16 de
fevereiro, no clube Techset Tennis,
no Rio de Janeiro (RJ). E a terceira
paragem será no Brasil Juniors Cup,
também gerido pela CBT e
programado para 18 a 24 de
fevereiro, nos clubes Associação
Leopoldina Juvenil e Grêmio
Náutico União, em Porto Alegre
(RS). Richard está em 14° lugar do
ranking brasileiro 16 anos.

Operário Várzea-grandense e União se enfrentam na Arena Pantanal

Levado pelo pai e professor
de tênis, Emerson Sousa, Richard
Gama começou a praticar tênis aos
seis anos de idade. E, apesar de já ter
conquistado dezenas de troféus,
tanto estaduais, nacionais e
internacionais, a principal
dificuldade ainda é arranjar
patrocinadores para ajudar a pagar
uma rotina profissional de
treinamento e de viagens para
competições nos mais diversos
cantos do país e também fora dele.

Tenista de MT, Richard Gama
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Mais informações sobre
tenistas de MT no facebook da
FMTT - Federação Mato-grossense
de Tênis.
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By Rosane Michels

Esotérico
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.

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.

Grande abraço a aniversariante do dia Karla
Cristina, que festeja primavera e recebe o
carinho mais que especial da família, clientes
e amigos. Karlinha todo sucesso do mundo
acompanhado de muita saúde e felicidades é
o que desejamos a você pela mulher, mãe e
profissional que é. Feliz Aniversário!!!

***********************
Quando o assunto é
óculos, bom gosto,
qualidade
e ótimo
atendimento, o lugar certo
é n a Ó t i c a s C a ro l .
Grande abraço aos
proprietários e toda
equipe, que acompanham
nosso trabalho.

**************
Pura felicidade assim
se resume o casal
Antônio e Bianca
aguardando ansiosos
a chegada da
primogênita Maria
Antônia. No fim de
semana o casal
recebeu amigos e
familiares para o
tradicional Chá de
Bebê que foi
preparado com muito
amor. Felicidades e
que Maria Antônia
chegue com muita
saúde.

Parabenizamos hoje Maria Amélia
Braga pela passagem de mais um
natalício. Que a data se repita por
muitos anos com saúde e realizações
são os nossos votos.

