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HISTÓRIA DE SUCESSO

Escritório Simões Santos & Nascimento
completa 4 anos de atuação em Cáceres
Foto: Reprodução

Na vanguarda da assessoria jurídica, o Escritório Simões Santos &
Nascimento - Sociedade de Advocacia mantém há quatro anos o
compromisso com a qualidade e com o aperfeiçoamento, buscando com
habilidade profissional, capacidade, praticidade, confiabilidade e
segurança atender não somente a clientes, mas também a escritórios de
advocacia de outras localidades, pautados no compromisso com os clientes
que é um dos pilares da reputação do escritório em Cáceres. Página 03

DIREITO DOS AUTISTAS

Câmara derruba todos os vetos
do prefeito por unanimidade
Foto: Assessoria

Fachada Escritório Simões Santos & Nascimento

BIOMETRIA

Municípios da Região Oeste apresentam baixos
índices de recadastramento segundo TRE-MT

Familiares e pais de autistas lotaram o plenário da Câmara

Em uma sessão marcada pela presença de pais e familiares de
autistas, os três vetos do prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz (PSDB),
aos projetos que versavam sobre garantias de direitos dos autistas e
inclusão de datas de conscientização sobre o autismo, foram derrubados
por unanimidade dos vereadores presentes. Página 04

Foto: Divulgação

Dos 26 municípios em
revisão, 11 estão com o percentual
de eleitores cadastrados
biometricamente abaixo de 20%,
índice considerado pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso
bem baixo para o período.

MENSALINHO

Justiça manda prender três vereadores, afastar
prefeito e legisladores do cargo e bloquear bens

Foto: Reprodução

TRE realiza campanhas para eleitores
realizarem cadastramento da biometria

Página 04

FORA DE CIRCULAÇÃO

Polícia prende nove por tráfico de
drogas em várias cidades do Estado
Foto: PMMT

Nove pessoas foram presas
por tráfico de drogas em Barra do
Garças, São Pedro da Cipa, Jaciara,
Alta Floresta e Mirassol D'Oeste. As
prisões aconteceram durante
abordagens realizadas em rondas e
atendimentos de ocorrências, entre
sábado e segunda-feira (09 e 11).

Prefeito foi afastado do cargo

A Justiça acatou pedido formulado pelo Ministério Público
Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Comodoro – e decretou a
prisão de três vereadores do município: Diones Miranda Carvalho, Lígia
Neiva e Joaquim da Cruz pela prática do chamado “mensalinho”, em ação
penal impetrada contra os três legisladores. Página 06

Rondas e Ocorrências
levam nove para prisão

Página 05
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Polêmica escolha dos conselheiros
Esse cargo muito almejado
principalmente pelos políticos, tem a
sua origem
nos preceitos da
Constituição Federal, que determina
que a formação dos membros dos
TCEs, segue a sequência de 3 vagas
com a indicação pelo Governador do
Estado e 4 vagas pela indicação da
Assembleia Legislativa.
Segundo a Constituição
Federal, o cidadão indicado para
ocupar o cargo de Conselheiros dos
TCEs, devem satisfazer os seguintes
requisitos:
1 - ter mais de 35 e menos de 65 anos
de idade;
2 - idoneidade moral e reputação
ilibada;
3 - notórios conhecimentos jurídicos,
contábeis, econômicos e financeiros
ou de administração pública;
4 – e, mais de dez anos de exercício de
função ou de efetiva atividade
profissional que exija os
conhecimentos mencionados
anteriormente.
A grande polêmica está
precisamente no requisito –
Idoneidade Moral e Conduta Ilibada pois se trata de matéria subjetiva para a
qual cabem parâmetros, que forma
toda a base para análise.
Verificar se o cidadão que
preiteia à vaga, é uma pessoa que não
tem antecedentes criminais, tendo a
ficha limpa e ter o nome limpo, além

EDITORIA

PIRACEMA DA MADEIRA
A Piracema da Madeira, trata-se de uma
pausa obrigatória nas atividades de
exploração nos Planos de Manejo
Florestal, assim ficam proibidos o corte e
o arraste de toras nessas áreas, sendo
permitido pelos órgãos ambientais apenas
o transporte e a comercialização da
madeira em estoque na esplanada
principal. A medida foi instituída pelo
Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama), através da Resolução n°
406/2009. O objetivo é proteger o solo no
período mais chuvoso, por isso, se repete
anualmente. O período proibitivo teve
início no dia 1º de fevereiro e termina no
dia 31de março.
CONCURSO PÚBLICO
Foi divulgado pela Prefeitura e Câmara
Municipal de Salto do Céu a abertura de
concurso público para preenchimento de
32 vagas em cargos de todos os níveis de
escolaridade (fundamental, médio,
técnico e superior). Haverá ainda,
conforme o documento publicado,
formação de cadastro reserva, para
contratação conforme necessidade do
município. De acordo com o edital, a
Prefeitura oferece 30 vagas em diversas
áreas e Câmara oferta duas vagas, mais
cadastro reserva. As remunerações
oferecidas oscilam entre R$ 954,00 e R$
8.915,15.
SOB NOVA DIREÇÃO
Assumiu na sexta-feira a 8ª Companhia
do Corpo de Bombeiros Militar, subcomendante Tenente Borges, que veio de
Várzea Grande em substituição
ao
Tenente Felipe Shiro, que foi transferido
para a capital. Borges é capacitado para
trabalhos em operações com cães e trará
benefícios dessa operação para Pontes e
Lacerda.
IMÓVEIS DESOCUPADOS
Levantamento realizado pela Secretaria
Municipal de Ação Social apontou mais
de 30 imóveis que não foram ocupados
pelos beneficiários nos Residenciais
Aeroporto, Grande Paraíso e Walter
Fidelis. O levantamento foi realizado
pelas denúncias de supostas
irregularidades em várias unidades
habitacionais em Cáceres. Com as
investigações, a Secretaria de Ação Social
já realizou em torno de 15 processos de
reintegração de posse.
REFIS
A Procuradoria Geral do Estado (PGE)
orienta os contribuintes para que
negociem o Programa de Recuperação de
Créditos do Estado de Mato Grosso
(Refis) e evitem protesto e negativação no
Serasa. Os débitos tributários são
referentes ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS),
Imposto Sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e Imposto sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação
(ITCD) nos anos que antecedem 2017. A
quitação pode ser feita pelo site da
Procuradoria, na sede e também nas
unidades do Ganha Tempo. Os
contribuintes que possuem débitos e que
optarem pelo pagamento à vista ou
parcelamento, terão descontos de até 15%
sobre os juros e multas até o final de
fevereiro.

de desfrutar, no âmbito da
sociedade, a certeza que é uma pessoa
integra, sem mancha e incorrupta,
sendo ainda, reconhecida por toda a
sociedade como séria, que é limpa e
honesta, para que no seu no exercício
futuro das suas funções, tenha um
desempenho íntegro, incorruptível e
sem mancha, tendo total
independência nos julgamentos das
Contas dos Gestores Públicos.
Seguindo o ritual, a Assembleia
Legislativa indica e vota pela
aprovação ou não dos candidatos à
vaga.
Em seguida, o candidato é
sabatinado pelo plenário da
Assembleia, e após segue para o
Governador nomear e ao final do
processo de escolha, compete ao
Presidente do TCE responsável pela
posse, ouvir o Plenário, e avaliar todos
os requisitos exigíveis, e entre eles a
famosa Idoneidade moral, reputação
Ilibada, notórios conhecimentos
jurídicos, contábeis, econômicos,
financeiros e de administração púbica.
Agora, quando há uma
vagância do cargo para Conselheiro do
TCE, vem o grande debate, porque nas
escolhas dos Conselheiros não são
usados o sistema de escolha por
concurso público, como todos os
outros cargos públicos, que seleciona
entre os melhores, aquele que
comprovadamente é o melhor, além

de ampliar o direito para que
toda população possa participar.
Mas, para esse sistema de
escolha, é preciso que o Congresso
Nacional reforme
o Art. 73 da
Constituição Federal, que apesar de
ser legal,
o povo não entende o
porquê da indicação política dos
conselheiros, e aos olhos da
população,
ao não serem
concursados, os Conselheiros ficam
prejudicados nas suas independências
para exercitar seus julgamentos, e por
não passar pela disputa de
concorrência pública pelas vagas
(concursos públicos), na maioria das
vezes não tem em sua formações, o
renomado saber e conhecimento em
administração pública, contabilidade
pública, direito administrativo e
legislações específicas que o cargo
requer, e por isso, dificulta o exercício
na função de julgar tecnicamente a luz
da justiça e isenção política.
Fica a dúvida aos olhos da
população, será que os escolhidos
politicamente estão preparados para
assinar os acórdãos como doutos
magistrados?
Eu preencho todos os requisitos, mas
por não dispor de fama política, não
conhecer a Edital de Convocação e
sem regras a serem respeitadas, logo
desisto.
WILSON CARLOS FUÁH é
economista.

Estupro corretivo
Não é de hoje que a falta de
compreensão alheia quanto à opção,
orientação ou identidade sexual ganha
comentários maldosos e criminosos.
Muitos e muitas teimam em contestar a
vida de outrem, e a forma como desejam
se reconhecer socialmente. Será que isso
é o mais importante a pensar sobre os
seres humanos?
As normas surgem com os
comportamentos sociais. O que
socialmente é aceito hoje, pode não ser
amanhã, e vice-versa. A verdade é que as
regras acabam sendo necessárias para
coibir situações vivenciadas e não
aceitas, por reconhecidamente ilegais.
Não existe crime, sem lei
anterior que a defina, diz o princípio da
reserva legal.
Por mais absurdo que pareça, às vezes,
nos deparamos com insinuações
delituosas, como “ideia” em filmes e
novelas, aparecendo como “gremlins”, e
se multiplicando em vidas humanas.
Assim aconteceu com o estupro
coletivo, com a onda de feminicídios, e,
ainda, com os estupros corretivos.
O estupro corretivo, exercício
violento contra lésbicas, gays e trans,
ganhou “corpo”, em razão dos inúmeros

casos, sendo necessária a norma
legal para coibir e punir a ação. A lei
13.718, sancionada em setembro do ano
de 2018, tratou dessa forma de violência
contra mulheres e LGBTQI+. Diz o
texto da lei que essa forma de ação
delitiva tem o condão de “controlar o
comportamento social ou sexual da
vítima”. Trocando em miúdos, seria
para “corrigir” a opção sexual de
outrem. Quem possui esse direito? E
quem dita qual a orientação sexual
correta? O que é correto sexualmente?
Em que influencia a opção sexual de
alguém?
As lésbicas tem sido as maiores
vítimas desses crimes. É possível
perceber situações através dos
comentários a que essas mulheres ficam
expostas. “Você vai aprender a gostar
disso quando conhecer um homem com
H”. “Vou te ensinar a virar mulher”.
“Você ainda não provou o que é bom.”
“Você pensa assim porque ainda não se
deitou com um homem de verdade.”
A homofobia se perfaz em um
dos maiores preconceitos do mundo
atual. E quando se fala de lésbicas, a
agressão fica maior. Não há aceitação da
exposição de mulheres como lésbicas.

EXPEDIENTE

Desde setembro de 2018,
referido delito passa a ter pena maior,
pelos danos causados. O delito de
estupro possui pena de 06 a 10 anos. Em
se cuidando do estupro corretivo, aplicase um aumento de um a dois terços. Os
crimes sexuais são os mais
subnotificados do mundo, sendo a
modalidade citada com raros
levantamentos. Em 2018 foi lançado o
“Dossiê Sobre Lesbocídio no Brasil”,
mostrando que em 2017 aconteceram 54
mortes de lésbicas no país, onde 3% dos
casos foram de estupro seguido de
feminicídio, segundo informação do site
da Agência Patrícia Galvão.
Em terras mato-grossenses foi
noticiada na mídia, meses atrás, situação
acontecida dentro de um shopping da
capital. Uma mulher assumidamente
lésbica, empregada de um restaurante,
foi humilhada e constrangida por um
cliente que a agarrou, tentou tirar as suas
vestes, e aos gritos afirmava que iria a
fazer “virar mulher”. Resquícios préhistóricos, sinal dos tempos ou
homofobia?
ROSANA LEITE ANTUNES DE
BARROS é defensora pública estadual.
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HISTÓRIA DE SUCESSO

Desde sua fundação o principal foco do Escritório Simões Santos & Nascimento, foi de atuar em uma advocacia arrojada na busca do êxito dos clientes

Escritório Simões Santos & Nascimento
completa 4 anos de atuação em Cáceres
Da Redação

Foto: Reprodução

O

Escritório Simões Santos &
Nascimento - Sociedade de
Advocacia completa hoje 4
anos de existência, consolidando sua
posição de escritório de advocacia
full service, característica presente
nas grandes capitais do Brasil e do
mundo.
Com um diferencial em
estudo e pesquisa, atuando nas áreas
de Consultoria jurídica e preventiva;
Arbitragem, Mediação e resolução
de conflitos; Parecer em processos
administrativos e tributários;
Administrativo - licitações e
contratos; Advocacia Empresarial e
Consultivo Societário; Trabalhista
estratégico e previdenciário; Direito
das famílias; Direito sucessório
(inventários, testamentos,
planejamento sucessório) e Direito
Eleitoral e com uma equipe
capacitada e em constante
atualização jurídica, o Escritório
Simões Santos & Nascimento, foi
fundado em 13 de fevereiro de 2015
pela advogada Cibeli Simões dos
Santos, com uma estrutura física
moderna e ampla, tendo à época uma
equipe atuante de quatro pessoas,
sendo sua assessora principal
Lauriane Gomes, auxiliares Diego
Garcia, Denise Bodoni e estagiária
Adriane do Nascimento. No ano de
2017, Cibeli Simões dos Santos
juntamente com a advogada Adriane
A. B. do Nascimento registraram o
Escritório Simões Santos &
Nascimento – Sociedade de
Advocacia junto a Ordem dos
Advogados de Mato Grosso,
Seccional.

em Direito das Familias.
Atuante nas áreas de Direito
Civil, Parecerista e Consultora em
processos administrativos,
contratos, inventários e
Planejamento Sucessório.
Recentemente realizou um curso
pela Acordia Instituto, Instituição
credenciada pelo TJMT para tornarse Árbitra, bem como pela
Solucionare Mediação e
Conciliação para obter certificação
de Mediadora Extrajudicial. Ocupa
o cargo de Diretora de Assuntos
Acadêmicos do Instituto Brasileiro
de Direito de Família em Mato
Grosso – IBDFAM/MT Biênio no
2018/2019 e Conselheira Estadual
OAB/MT Triênio 2019/2021.
O Escritório Simões Santos

& Nascimento é composto
por uma grande equipe que tem
como mote a excelência na prestação
de serviços aos clientes. Atualmente
seu quadro societário é composto
por sua sócia fundadora e por
Adriane A. Barbosa do Nascimento,
advogada com atuação no Direito do
Trabalho, Previdenciário,
Empresarial e Contratos, e pelos
advogados associados Camila
Gonzaga Vanini, Hilton Vignardi
Correa, Richard Rodrigues da Silva
e Victor Luiz Martins de Almeida.
Compondo ainda a equipe de
trabalho, a assessora administrativa
Lauriane P. Gomes Cardoso, Diego
A. Garcia do Nascimento, auxiliar
administrativo e a recepcionista
Denise Cristina Bodoni.

Equipe Escritório Simões Santos & Nascimento

Desde a sua fundação o
principal foco do Escritório Simões
Santos & Nascimento, foi de atuar
em uma advocacia arrojada na busca
do êxito dos clientes, pessoas físicas
e jurídicas, inclusive, em uma
advocacia consultiva e preventiva.
Para tanto, os serviços são prestados
com zelo, atenção e ética,
diferenciando no comprometimento
e competência.
"Primamos por oferecer
soluções claras e precisas, já que
temos a premissa de que nossos
clientes têm que ser atendidos
prontamente quanto às suas
solicitações. As respostas aos seus
anseios são fornecidas de forma
adequada e no prazo esperado, com
atendimento cortês e eficaz.

Portanto, buscamos
incansavelmente a reputação de um
serviço sólido, confiável e dinâmico,
consciente de nossa
responsabilidade social", esclarece a
advogada Cibeli Simões.
Atualmente, Cibeli Simões,
advogada há 11 anos também é
docente vinculada à Universidade do
Estado de Mato Grosso nas matérias
de Direito das Famílias e Sucessões,
pós-graduada em Direito Tributário
p e l a U N I D E R P, M e s t r a e m
Linguística pela Universidade do
Estado de Mato Grosso, Pósgraduanda em Direito Civil
Contemporâneo pela Universidade
Federal de Mato Grosso, além de ter
cursado especialização pela
Universidade de Coimbra, Portugal,

TENTATIVA FRUSTRADA

Após perseguição, PRF recupera
Hilux que seria levada para Bolívia
Redação c/ Assessoria

A

Polícia Rodoviária Federal
recuperou em Cáceres, Hilux
furtada no domingo (10) em
Cuiabá. Em ação rápida, os agentes
deram ordem de parada ao condutor,
ao flagrarem a passagem da
caminhonete pela BR 070 em
sentido a Pontes e Lacerda. Ordem
desobedecida pelo condutor, que
realizou manobras arriscadas e
empreendeu fuga em alta velocidade
e na contramão sentido perímetro
urbano de Cáceres, até colidir no
muro de uma residência.
Após a colisão, o condutor
abandonou o veículo e tentou fugir a
pé, mas foi capturado com o apoio de
agentes do Gefron.

BENEFICENTE

Remanso Fraterno João Gabriel realiza
1º Festival de Rosa do Deserto e Artes

O suspeito, identificado
pelas iniciais, D.R.S., não é
habilitado e relatou aos policiais que
pegou a Hilux no pátio de um posto
de combustível, onde foi deixada por
comparsas com a chave no contato,
informando ainda que a
caminhonete seria levada para a
Bolívia.
Os PRFs observaram que o
veículo trazia afixadas placas
clonadas, pois as originais são do
município de Manaus/AM e possuía
comunicado de furto, registrado
neste domingo (10) em Cuiabá. A
Hilux e o suspeito de receptação
foram encaminhados para a Polícia
Foto: PRF
Civil em Cáceres.

Da Redação

C

omeça amanhã em Cáceres,
o 1º Festival Fraterno, em
prol da Associação Remanso
Fraterno João Gabriel. O evento faz
parte do projeto "Cultivando Amor"
idealizado pelo engenheiro
agrônomo Jakson Ferreira e tem o
objetivo de arrecadar fundos visando
a manutenção da associação que
atende mais de 100 idosos, e ao

mesmo tempo despertar nas pessoas
o amor pela doação e ajuda ao
próximo.
O evento segue até sextafeira, 16, no estacionamento do
Jubão, e pretende comercializar
cerca de 700 mudas de rosa do
deserto.
A rosa do deserto vem
conquistando cada vez mais
Foto: Divulgação

admiradores por contar com
uma beleza impressionante e
singular. Apesar de poder chegar até
4 metros em seu espaço natural, a
rosa do deserto, também conhecida
como adenium obesum, é muito
vendida em tamanho pequeno,
principalmente por quem cultiva
bonsais.
Para os amantes da arte,
também serão expostos e
comercializados quadros, artes em
pneus e artesanatos produzidos pelo
projeto Arte no Remanso.

Caminhonete recuperada
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DIREITO DOS AUTISTAS

Projetos versavam sobre garantias de direitos dos autistas e inclusão de datas de conscientização sobre o autismo

Câmara derruba todos os vetos
do prefeito por unanimidade
Assessoria

Foto: Assessoria

E

m uma sessão marcada pela
presença de pais e familiares
de autistas, os três vetos do
prefeito de Cáceres, Francis Maris
Cruz (PSDB), aos projetos de lei do
vereador Cézare Pastorello (SD)
foram derrubados por unanimidade
dos vereadores presentes.
Os projetos versavam sobre
garantias de direitos dos autistas e
inclusão de datas de conscientização
sobre o autismo e orgulho autista no
calendário municipal de ações.
“Os vetos não tinham
fundamentos. Alegavam ser projetos
“contrários ao interesse público”,
além de chegar a dizer que já havia
data para comemorar o autismo.
Ninguém quer comemorar o
autismo. Nós queremos é que as
pessoas conheçam o autismo para que
respeitem os direitos dos autistas. E o
atendimento preferencial é um desses
direitos”, explica o vereador.
O vereador ainda discorreu
na sessão sobre a necessidade de
instituição e fortalecimento da RAPS,
Rede de Atenção Psicossocial no
município.
Pastorello diz que muitos dos
autistas ali estavam acompanhados
dos pais, mas, que não terão os pais
por perto a vida toda. Então, é preciso
trabalhar essa rede para o presente e
para o futuro.

BIOMETRIA

Municípios da Região Oeste apresentam baixos
índices de recadastramento segundo TRE-MT
Quatro Marcos Notícias

São José dos Quatro Marcos e mais 12
municípios que estão em revisão
biométrica de seus eleitorados estão com
índices bem abaixo do esperado pelo
TRE-MT.
Dos 26 municípios em revisão
os que possuem o percentual de eleitores
cadastrados biometricamente abaixo de
20% estão: Guarantã do Norte (8%),
Sapezal (14%), Nova Xavantina (15%),
Cláudia (15%), São José do Rio Claro
(16%), Barra do Bugres (16), Peixoto de
Azevedo (18%), Campo Novo do Parecis
(19%), Araputanga (19%), Colíder (21%),
Canarana (23%), São José dos Quatro
Marcos (24%).
Nos demais municípios a
revisão atingiu as seguintes percentagens:
Alto Araguaia (67%), Mirassal D'Oeste
(42%), Sorriso (41%), Diamantino (38%),
Cáceres (37%), Barra do Garças (35%),
Tangará da Serra (35%), Arenápolis
(34%), Alta Floresta (34%), Poxoréu
(29%), Vera (29%), Guiratinga (28%),
Água Boa (27%), Pedra Preta (25%)
O corregedor regional eleitoral
de Mato Grosso, desembargador Pedro
Sakamoto, se reuniu com representantes
de diversas unidades do TRE para traçar
ações estratégicas, que resultem no
aumento diário de cadastramento
biométrico nos 26 municípios onde é
obrigatória a revisão do eleitorado, com
coleta de dados biométricos, mas o
comparecimento de eleitores é abaixo do
esperado. O prazo acaba em 29 de março
e, após essa data, todos os eleitores que
não atenderam à convocação terão os
títulos cancelados. Ficou definido que o

Cézare Pastorello autor do projeto

Com a derrubada dos vetos,
os projetos serão promulgados pelo
presidente da casa, o vereador Rubens
Macedo (PTB).
Requerimentos - Além da derrubada
dos vetos do prefeito, ainda foram
lidos dois requerimentos do vereador
Pastorello endereçados ao prefeito.
“Uma das principais funções
do poder legislativo é fiscalizar o
poder executivo.
Isso é o que garante a
tranquilidade da população de saber

que a coisa pública está sendo
duplamente cuidada, pelo executivo e
pelo legislativo. Então, os
requerimentos são instrumentos de
fiscalização”, afirma Pastorello.
Os requerimentos são
referentes ao descumprimento da lei
2.616/2017, que estabelece normas
para uso de recursos do FETHAB e
sobre a devolução, por parte do
município, de R$ 240.000,00 de
recursos federais da educação, sem
utilização.

INTERCÂMBIO

Intercambistas da Unemat na
chegaram ontem em Cuiabá
Nataniel Zanferrari

O

s alunos da Universidade do
Estado de Mato Grosso Carlos
Alberto Reyes Maldonado
(Unemat) que participaram de
intercâmbio na Alemanha chegaram em
Cuiabá na tarde de ontem, 12.
Os intercambistas saíram de
Cáceres no dia 19 de janeiro, com
destino a Stuttgart, na Alemanha, sendo
recebidos no dia 21 pela Escola
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, na
cidade de Metzingen. O intercâmbio
durou três semanas. Resultado de acordo
de cooperação firmado entre a Unemat e
a Sociedade Educadora e Cultural de
Integração Brasil-Alemanha (Seciba)
em 2012, o intercâmbio possui a
intenção de promover troca de
experiências solidárias e humanas entre
jovens dos dois países. Todas as
despesas do intercâmbio são custeadas

pela Seciba, sem nenhum custo
para a Unemat.
I n t e rc a m b i s t a s U n e m a t - O s
intercambistas são os alunos Eric
Rodrigues de Lima, do curso de História
e membro do Núcleo de Estudos sobre
Educação, Gênero, Raça e Alteridade
(Negra) da Unemat; Higor Lopes
Andrade, do curso de Geografia,
integrante do Movimento LGBT de
Cáceres e do movimento estudantil; e
Thaysa Costa Hurtado, do curso de
Ciências Biológicas e integrante do
Projeto Célula. Também participam do
intercâmbio, além dos alunos da
Unemat, jovens do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
e dos povos chiquitanos, dos quais um
dos representantes também é aluno da
Unemat: Josair Leite Espinoza, do curso
de Enfermagem.
Foto: Nataniel Zanferrari

O intercâmbio durou três semanas

O processo seletivo ocorreu em
cinco etapas: a primeira, de caráter
classificatório, foi o preenchimento do
Formulário Socioeconômico; as demais,
de caráter eliminatório, consistiram de
entrega da documentação
comprobatória da condição
socioeconômica; entrevista; visita
domiciliar e definição e homologação
dos alunos aprovados.
Intercâmbio - A iniciativa propicia a
oportunidade dos estudantes ampliarem
seus conhecimentos culturais, éticos,
políticos e linguísticos, por meio de
ações voluntárias. Os participantes do
intercâmbio prestaram serviço
voluntário em 2018 no Projeto
Gonçalinho, de cunho social e utilidade
pública administrado pela Seciba, e
participaram de aulas de inglês e alemão
ministradas pelos voluntários alemães,
na cidade de Cáceres.
O intercâmbio internacional,
promovido pela Unemat em conjunto
com a Seciba e a Escola DietrichBonhoeffer-Gymnasium, tem como
objetivo proporcionar convivência com
as comunidades com finalidade de
incentivar a participação social em todos
os meios e, especificamente, na
organização social em locais menos
favorecidos socioeconomicamente.
O intercâmbio ocorre em anos
alternados. A cada dois anos um grupo
de jovens brasileiros, com idade entre 16
e 25 anos, viaja à Alemanha e, nos anos
intermediários, um grupo de jovens
alemães vem ao Brasil. O acordo prevê
também a vinda de dois estudantes ao
Brasil, pelo período de um ano, com o
objetivo de estudar na Unemat e, nos
tempos livres, estagiar no Projeto
Gonçalinho. Todas as despesas de
viagem são de responsabilidade da
Sociedade Educadora e Cultural de
Integração Brasil/Alemanha.
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corregedor visitará alguns
municípios em busca de apoio de outras
instituições públicas, e que os servidores
que atuam nas revisões serão autorizados
a laborar com carga horária estendida.
Também foi levantada a hipótese de
abertura dos postos de atendimento nos
finais de semana, no entanto, essa
possibilidade será reavaliada diante do
aumento da demanda nos dias úteis.
“Fazer a revisão não é uma
escolha para o cidadão/eleitor, mas uma
obrigatoriedade. Este procedimento é
fundamental para fazermos a atualização
do nosso cadastro. Por isso, pedimos aos
eleitores desses municípios que
compareçam ao cartório. O procedimento
vai até 29 de março e reafirmo: não haverá
prorrogação. A zona eleitoral do
município que não atingir a revisão de
pelo menos 70% de seu eleitorado, corre o
risco de ser extinta ou remanejada para
outro município”, ressaltou o corregedor.
Ele ressaltou que já esteve em
Sapezal no dia 4 deste mês, quando em
reunião com o prefeito, o presidente da
câmara municipal, o juiz eleitoral, o
promotor eleitoral e o representante da
OAB, pediu apoio para aumentar no
município, o percentual de eleitores
biometricamente cadastrados.
Para o atendimento é necessário
apresentar um documento oficial de
identificação e comprovante de
residência.
Mais informações como
horário e local de atendimento estão
disponíveis no site www.tre-mt.jus.br.
A c e s s e o l i n k : h t t p : / / w w w. t r e Foto: Ilustrativa
mt.jus.br/eleitor/biometria

Doze municípios estão com percentual da revisão abaixo de 20%

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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FORA DE CIRCULAÇÃO

As abordagens ocorreram em Barra do Garças, São Pedro da Cipa, Jaciara,
Alta Floresta e Mirrasol D'Oeste durante sábado, domingo e segunda-feira

Polícia prende nove por tráfico de
drogas em várias cidades do Estado
Foto: PMMT

Assessoria

maconha e cocaína e R$ 1.450
em dinheiro. E.R.P (41) e L.D.P. (17)
foram encaminhadas à delegacia.
Policiais da 1ª Companhia de
Mirassol D´Oeste prenderam S.B.G.S.
(18), no sábado, e apreenderam uma

porção de substância análoga à
maconha. O suspeito possui várias
passagens criminais e é conhecido dos
policiais.
Ainda em Mirassol D'Oeste, na
noite de sábado, no bairro Morumbi,

policiais prenderam M.L.S.S.,
que estava com mandado de prisão em
aberto.
Uma porção de maconha e um
cachimbo foram encontrados com o
suspeito.

CARRO ROUBADO

Jovem é preso após perseguição
e troca de tiros com a Polícia

Joner Campos

U

m jovem foi preso em flagrante
pela Polícia Militar de Cáceres
no início da tarde desta
segunda-feira (11), durante uma
perseguição pelas ruas de Cáceres.
R. S. C. (18 anos) conduzia um
veículo Hyundai HB20S produto de
furto em Cuiabá, quando teria notado ser
seguido pelos PMs que haviam sido
avisados pela Polícia Rodoviária
Federal, empreendeu fuga pelas ruas de
Cáceres em alta velocidade e colocando
os transeuntes em perigo.
Segundo os relatos dos
policiais, o jovem durante a fuga teria
abandonado o veículo nas proximidades
do Canal dos Fontes no bairro
Cavalhada, vindo adentrar a área de
mata. Durante as buscas na mata o
jovem atirou contra os policiais
militares, que revidaram a injusta
agressão, mesmo assim o suspeito teria
pulado dentro do córrego na tentativa de
fugir dos policiais. Após toda as ações de
fuga, o suspeito foi preso, sendo
verificado que estava com um ferimento
na cabeça provenientes da troca de tiros
com os militares, porém apenas de
raspão, foi acionado a guarnição do

Tráfico leva nove pra cadeia

N

ove pessoas foram presas por
tráfico de drogas em Barra do
Garças, São Pedro da Cipa,
Jaciara, Alta Floresta e Mirassol
D'Oeste. As prisões aconteceram
durante abordagens realizadas em
rondas e atendimentos de ocorrências,
entre sábado e segunda-feira (09 e 11).
Em Barra do Garças, os
policiais prenderam, na segunda-feira
(11.02), dois suspeitos por tráfico e
recuperaram materiais roubados no
sábado. A ocorrência iniciou com
abordagem de F.K.R.A.V. (15) e L.F.L.
(21), que estavam em uma boca de
fumo, no bairro Santo Antônio. Com
eles foram apreendidos 140 pedras e
uma porção de substância análoga à
pasta base; além de dois celulares e uma
bolsa. Na Central de Flagrante, a vítima
do roubo que aconteceu no sábado
identificou os materiais apreendidos e os
suspeitos.
Em São Pedro da Cipa,
policiais da 7ª Companhia receberam
denúncia de que um veículo roubado,
em Jaciara, estava parado em frente a

uma residência. No local, os
policiais abordaram L.D.S.M. (16) e
apreenderam um revólver calibre 22,
com nove munições intactas, 27 pedras
de substância analóga à pasta base e uma
porção de maconha. O menor e o
material foram encaminhados à
delegacia da cidade.
Em Jaciara, na madrugada de
domingo, policiais da 7º Companhia
prenderam M.V.S.A na área central da
cidade. Os policiais relatam no boletim
de ocorrência que o suspeito conduzia
uma moto Honda e teria fugido para não
ser abordado. Durante perseguição, o
suspeito joga uma porção de pasta base
de cocaína. Já no período da noite,
M.V.S.A abordou um policial e pediu
desculpas por não ter parado. Até então,
ele não sabia que os policiais tinham
encontrado a droga no caminho. Ele foi
encaminhado à delegacia.
Em Alta Floresta, policiais do
8º BPM prenderam mãe e filha, em uma
boca de fumo, no bairro Cidade Bela, no
sábado. Com a dupla foram apreendidas
porções de substância analóga à

Corpo de Bombeiros que
encaminharam o suspeito até o Hospital
Regional de Cáceres, onde recebeu os
atendimentos médicos, liberado e
conduzido ao CISC.
Dentro do veículo roubado
estava uma motocicleta Honda XRE de
placas KBT 8845 desmontada, porém
com a placa era clonada, sendo checado
o chassi foi constatado que a verdadeira

em Cuiabá.
Já o veículo Hyundai HB20S
que portava as placas QCP 2513,
também estava com as placas clonadas,
e pelo chassi foi constatado que a
verdadeira seria produto de furto em
Cuiabá e na verdade a placa seria QCU
4546. O suspeito foi entregue no Centro
Integrado de Segurança e CidadaniaCISC.
Foto: Reprodução

Jovem estava com HB 20 roubado

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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MENSALINHO

De acordo com os autos, desde que assumiu a Prefeitura de Rondolândia (em 2017) o prefeito sofreu diversos entraves na administração de um grupo de vereadores, os quais cobravam espaço no Executivo

Justiça manda prender três vereadores, afastar
prefeito e legisladores do cargo e bloquear bens
Foto: Reprodução

Assessoria

Justiça afasta Agnaldo Rodrigues do cargo

A

Justiça acatou pedido
formulado pelo
Ministério Público
Estadual, por meio da Promotoria
de Justiça de Comodoro – e
decretou a prisão de três
vereadores do município: Diones
Miranda Carvalho, Lígia Neiva e
Joaquim da Cruz pela prática do
chamado “mensalinho”, em ação
penal impetrada contra os três
legisladores. Dois deles, Lígia
Neiva e Joaquim da Cruz, já
foram presos.

Na outra ação, de
improbidade administrativa, a
Justiça deferiu o afastamento de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
do cargo de prefeito municipal de
Rondolândia, além do bloqueio
de bens até o valor de R$
100.000,00.
Nesta mesma ação, a
Justiça determinou o afastamento
das funções de vereador dos três
legisladores que tiveram a prisão
decretada, bem como a
indisponibilidade de bens até o

patamar de R$ 24.000,00.
Tanto o prefeito, quanto os
vereadores estão proibidos de
acessarem às dependências do
Legislativo e do Executivo, sem
prejuízo da remuneração, durante
a fase de instrução da ação civil
pública.
De acordo com os autos,
desde que assumiu a Prefeitura de
Rondolândia (em 2017) o
prefeito sofreu diversos entraves
na administração de um grupo de
vereadores, os quais cobravam

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

nomeação de secretários
por eles indicados, alojando
cabos eleitorais em cargos
comissionados, bem como o
pagamento de determinada
quantia em dinheiro a título de
“apoio” político junto ao
Parlamento municipal.
Em depoimento prestado
ao MP, o prefeito Agnaldo
Rodrigues de Carvalho alegou
que sucumbiu à pressão desse
grupo de vereadores de modo
que, sistematicamente entregavalhes pessoalmente ou por
intermédio de outras pessoas
dinheiro para manter sua
sustentabilidade política no
município de Rondolândia.
O referido depoimento
está em consonância com outras
provas, a exemplo da oitiva de
testemunhas e comprovantes
bancários
“Em sua suma, instituiu
em Rondolândia o famigerado
sistema de 'mensalinhos', que
nada mais é do que uma prática
espúria de compra de apoio
político pelo prefeito de
determinados vereadores”,
destacaram na ação os
promotores de Justiça Luiz

Eduardo Martins Jacob
Filho e Felipe Augusto Ribeiro de
Oliveira.
De acordo com eles, os
agentes políticos membros do
Parlamento de Rondolândia e o
prefeito descumpriram com a
própria finalidade de
representação para qual foram
eleitos.
“Os requeridos foram
diretamente responsáveis por
engendrar um esquema
criminoso, já infelizmente
batizado e conhecido como
'mensalinho', nos quais
determinados vereadores, a
pretexto de apoio político ao
alcaide, receberam valores em
espécie, viabilizando assim o seu
mandado e deixando de proceder
medidas de fiscalização ínsitas ao
cargo que ocupavam, sendo
certo, ademais, que tão logo
cessada a 'torneira da vantagem
indevida', se rebelaram contra o
prefeito”, disseram os
promotores de Justiça na ação,
completando “que os réus
incorreram na prática de diversos
ilícitos morais administrativos
em desfavor da sociedade de
Rondolândia”.

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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MUDANÇA DE HORÁRIO

A primeira mudança no jogo entre o União de Rondonópolis e Operário Futebol Clube, pela 5ª rodada, na segunda-feira (18), no Luthero Lopes, às 20h15 foi antecipado para às 19h30

FMF altera horários de jogos do
União e do Sinop pelo estadual
Da Redação

Foto: Divulgação

Times mandantes
solicitaram a mudança

A

5ª RODADA

Juara se reforça e tenta sai da
lanterna do Mato-Grossense

Só Noticias

O

Juara Atlético Clube
tem mais dois reforços
para seguir no
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
Ontem, Rafael Herberto Inácio
e de Francisco Geraldo Filho
foram publicados no Boletim

Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e os atletas já
estão aptos a entram em campo
pela 5ª rodada do estadual,
contra o Mixto, sábado, às 18h,
na Arena pantanal.
Na último sábado, o
Foto: Reprodução

Juara joga com mais dois reforços
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time de Juara conseguiu
empatar em 2 a 2, com o Dom
Bosco, em partida bem
disputada em Sinop e
conquistar o primeiro ponto na
competição.
O time cuiabano do
técnico Hugo Alcântara fez 1 a
0 com Soldado, no primeiro
tempo, aos 20 minutos.
O Azulão voltou do
intervalo com um apagão e em
10 minutos levou a virada. O
zagueiro Renato, aos 4
minutos, de cabeça, empatou e
aos 10, aproveitando a sobra na
área, virou, 2 a 1 para o Juara
Atlético Clube.
Logo em seguida, o
zagueiro que já tinha cartão
amarelo levou o segundo e foi
expulso.
Com um jogador a mais,
o Azulão pressionou e o
empate veio no finalzinho de
jogo com Jackson, final 2 a 2.
O Juara ainda espera
liberação de seu estádio para
jogar em casa.

pedido do União e
Sinop, clubes
mandantes, a
Federação Mato-grossense de
Futebol divulgou na tarde
desta segunda-feira (11), a
Portaria nº 010/2019
informando as alterações de
horários nos confrontos entre
União x Operário F.C LTDA; e
Sinop e União pela 5ª e 6ª
rodada do Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello 2019,

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias agradáveis,
de rotina equilibrada,
especialmente no trabalho.
O período pode envolver acordos e
negociações relacionados a novos
projetos, que resultarão rapidamente em
um novo contrato de trabalho.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de boa
comunicação e movimento
na vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos. Você estará de
ótimo humor e aberto a novos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
Sua simpatia pode conquistar um coração.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes. Uma nova amizade pode ser
feita. É possível que você se envolva em
um novo projeto criativo. Dias ótimos
para estar mais perto dos filhos.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de maior
envolvimento com projetos
profissionais e planos de
negócios. O período envolve boa
comunicação e melhora da imagem
profissional. Uma promoção ou projeto
pode ser aprovado.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus. Você estará
mais envolvido com sua vida doméstica e
os relacionamentos familiares. Sua casa
pode tornar-se ponto de encontros entre
amigos e parentes queridos.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de maior
envolvimento com os
estudos; é possível que você decida
retomá-los. Um novo caminho espiritual
pode chamar sua atenção e tocar seu
coração. Dias ótimos para as práticas
espirituais.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto
de Vênus em Capricórnio,
indicando dias de boa
c o m u n i c a ç ã o ,
especialmente se estiver envolvido com
jornalismo, vendas e comércio. O
período é ótimo para novos contatos
comerciais, reuniões de negócios e
acordos relacionados a novos contratos.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de reflexão. Você estará
mais fechado, distante da vida social e
com forte necessidade de estar perto de
pessoas íntimas. O dia é ótimo para novos
investimentos.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de bom
movimento em suas
finanças. O momento é
ótimo para negociar acordos e projetos
que envolvam o aumento de sua renda. O
período é ótimo para novos investimentos.
O dinheiro chega com mais facilidade.

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de
movimento na vida social e
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período é ótimo
para acordos e negociações envolvendo
uma sociedade comercial. Uma nova
amizade pode mobilizá-lo.

Mercúrio já em seu signo,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de boa
comunicação e melhora da
capacidade intelectual. Os
estudos são beneficiados. Uma viagem
rápida pode fazer-lhe muito bem, renovar
sua energia vital. Priorize lugares com
águas: praia, rios e cachoeiras.

SOCIAL
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Hoje a pauta é você querida amiga
Meire Maciel. Neste dia em que
comemora mais um ano, nós da família
do JCC rendemos as homenagens a
você grande personagem da
comunicação cacerense. Que Deus lhe
abençoe e lhe conceda um ano de
vitórias e realizações.

By Rosane Michels

Mercúrio já em Peixes,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e
necessidade de se distanciar
da vida social. Você está mais calado e
voltado para a organização de suas
emoções, que passam por um momento
de equilíbrio.

respectivamente.
A primeira mudança no
jogo entre o União de
Rondonópolis e Operário
Futebol Clube, pela 5ª rodada,
na segunda-feira (18), no
Luthero Lopes, às 20h15 foi
antecipado para às 19h30.
Na partida do Sinop
Futebol Clube e União Esporte
Clube, no Gigante do Norte,
pela 6ª rodada, sábado (23),
que estava previsto para às
18h, foi alterado para às 20h.

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

Em tempo parabenizamos Dr. Jones
Bisinella que comemorou data natalícia
ao lado da esposa Marcia Bisinella,
filhos, netos, familiares e amigos.
Felicidades e muita saúde são os nossos
desejos.

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

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

Uma quarta-feira regada de muita paz e
felicidades ao querido escritor José
Ricardo Menacho que com sua simpatia
encanta a todos.
Festejou data nova Elessandro Rodrigues Alves a quem
enviamos os parabéns com votos de que esse novo ano venha
recheado de coisas boas. Feliz Aniversário!

