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OPORTUNIDADE

Com 9 vagas para Cáceres, estão abertas
inscrições para o concurso da Secitec
Foto: Divulgação

O concurso público da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Mato Grosso (Secitec-MT) que oferta 162
vagas imediatas e cadastro de reserva em cargos de níveis médio,
médio/técnico e superior, já estão abertas. Lembrando que hoje é o
último dia para o candidato pedir isenção da taxa de inscrição.
Página 03

VIOLÊNCIA

Bandidos invadem sítio em Lambari e
roubam veículos, celulares e cheques

Foto: Ilustrativa

Concurso público Secitec - inscrições abertas

PREVENÇÃO

Combate a dengue continua, na primeira quinzena do
ano não foram registrados casos da doença em Cáceres

Ladrões armados roubam sitiante

Foto: Divulgação

Dois criminosos armados e com camisetas amaradas no
rosto, na manhã de terça-feira, invadiram a residência do senhor
G.B., de 33 anos, residente na Comunidade de Canaã, zona rural de
Lambari D'Oeste e fizeram um limpa, levando dois veículos,
celulares e cheques. Página 05

Embora ainda não
foi registrado nenhum caso
da doença em Cáceres nesse
ano, prevenir é a melhor
forma de evitar a dengue,
zika e chikungunya. A
maior parte dos focos do
mosquito está nos
domicílios, assim as
medidas preventivas
envolvem o nosso quintal e
também os dos vizinhos. A
melhor forma de se evitar a
dengue é combater os focos
de acúmulo de água, locais
propícios para a criação do
mosquito transmissor da
doença. Página 03

Campanha contra a dengue continua, faça sua parte

CONDENADO

Em decisão unânime, tribunal condena Lula em
segunda instância e aumenta pena de 9 para 12 anos
Foto: Sylvio Sirangelo/AFP/ TRF-4

CAPACITAÇÃO

Agentes da Segurança Pública podem se inscrever
a partir desta quinta-feira em 72 cursos gratuitos
Foto: Ilustrativa

As inscrições para 72 cursos da Rede Nacional
de Educação a Distância da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp) podem ser realizadas a
partir desta quinta-feira (25.01). Página 04

Julgamento do recurso do ex-presidente Lula no TRF-4
Página 06

As capacitações disponíveis no ciclo
42 têm duração de 40 ou 60 horas
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Previsões de um massacre tributário
Os contribuintes que não estão em
dia com suas obrigações fiscais devem se
preparar para um 2018 extremamente
turbulento, com prováveis batalhas
jurídicas. Isto porque, encerrados os
programas especiais de parcelamentos
federal, estadual e municipal, é previsível
que a Receita, PGFN, SEFAZ, PGE,
SEFIN e PGM usem todas as suas armas
para arrecadar cada centavo pendente em
seus registros. E tal fato merece especial
atenção pois a política arrecadatória das
Fazendas Públicas não vem segregando o
simples devedor transitório de tributos do
sonegador contumaz, colocando-os em
posição de igualdade quando o assunto é
cobrança de impostos e contribuições,
seja na esfera administrativa, seja na
esfera judicial.
A posição adotada pelos fiscos é
absolutamente preocupante pois
desconsidera a premissa que “arrecadar”
não é “aniquilar a existência daqueles que
estão devendo transitoriamente”. Digo
isso pois a boa técnica de cobrança fiscal
diz que arrecadar é cobrar licitamente os
tributos devidos pelos meios legais
existentes, de forma inteligente,
articulada, estratégica, viabilizando o
ingresso dos recursos públicos sem que
seja exterminada a fonte geradora dos
mesmos, garantindo não só a receita
presente mas principalmente a futura.
E neste ponto, a generalização de
situações que hoje vemos e o pensamento
estanque de curto prazo como forma
imediatista de se pensar na arrecadação
pode acarretar problemas sérios no médio
e longo prazo, notadamente, se empresas
deixarem o Estado ou ainda, se pequenos
negócios (grandes empregadores)
tiverem que fechar suas portas por
incapacidade momentânea de arcar com
as exigências tributárias sempre
majoradas com pesadas multas.
Em suma, a cobrança por mais
efetiva que tenha que ser, deve estar
fixada em uma política específica de
arrecadação de modo a não matar as
galinhas dos ovos de ouro, mantendo no
mercado as raposas. Vale destacar o
grande arsenal que dispõe o fisco para
cobrar seus tributos.
O protesto da certidão de dívida
ativa, por exemplo, foi considerado legal
pelo STF e vem sendo utilizado
impiedosamente. Os processos de
execução viabilizam a penhora de
dinheiro em conta bancária, a penhora de
veículos, imóveis, ações, créditos e
outros. Pode ainda o fisco buscar
situações de fraude à execução anulando
transações com um simples despacho
judicial, pode desconstituir operações por
meio de ação pauliana quando verificar
fraude a credores, pode negar a emissão
de certidões de regularidade fiscal
inviabilizando a participação em
licitações e ainda, o recebimento de
verbas públicas e incentivos fiscais. Com
rotina ainda, vemos demandas contra
sócios administradores que extrapolem a
lei e os poderes que lhe foram outorgados
em contrato social ou estatuto.
Em nível federal, neste ano de

BANDEIRA VERDE
O volume de chuvas nos meses de dezembro e
janeiro, considerado dentro do normal, permite a
redução na cobrança da conta e a expectativa é de
manutenção desse cenário. Nesse quadro o
diretor-geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica informou que a bandeira tarifária verde
deve continuar em vigor no mês de fevereiro. Na
bandeira verde não há cobrança adicional na
conta de luz. Nos últimos três meses de 2017, em
razão do fraco volume de chuvas e da baixa nos
reservatórios das usinas hidrelétricas, a Aneel
autorizou a cobrança da tarifa vermelha, a mais
alta prevista pela agência. Em outubro e
novembro, vigorou inclusive a bandeira
vermelha no patamar 2, com a cobrança extra
mais alta, de R$ 5 para cada 100 kilowatt/hora
(kWh) consumidos.
CONTA DE LUZ AUMENTO
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
propôs nesta terça-feira um aumento médio de
8,36% para as tarifas de energia da Energisa
Mato Grosso. As propostas passarão por
audiência pública e, depois, voltam a ser
analisadas pela diretoria da Aneel, antes que o
reajuste seja confirmado. Nesse processo, pode
haver alteração dos percentuais. No caso da
Energisa Mato Grosso, o reajuste médio proposto
para os consumidores residenciais, que são
atendidos em baixa tensão, é de 10,62%. Para os
consumidores industriais, a proposta é uma alta
de 3,15%.
RAIS
O prazo para o preenchimento da Relação Anual
de Informações Sociais (Rais) de 2017, teve
início na terça-feira, 23. Empresários devem
enviar dados até o dia 23 de março, por meio de
formulário online. De acordo com o Ministério
do Trabalho, não há possibilidade de prorrogação
do prazo de entrega do formulário. Todas as
pessoas jurídicas com CNPJ ativo na Receita
Federal em qualquer período do ano passado,
com ou sem empregado, bem como todos os
estabelecimentos com Cadastro Específico do
INSS (CEI) com funcionários devem repassar as
informações. No caso de microempreendedores
individuais (MEI), só precisarão fazer a
declaração quem tiver empregado. Caso
contrário, a declaração é facultativa. Os dados
são importantes para que o país conheça as
características dos trabalhadores, tais como
ocupações, salário e tipo de vínculo que mantêm.
O trabalhador que não constar na Rais não
conseguirá receber o Abono Salarial e o Seguro
Desemprego, além de ser prejudicado na
contagem de tempo para a aposentadoria e outros
direitos trabalhistas.
INOVAÇÃO CORREIOS
Nesta quinta-feira (25), os Correios lançam uma
nova ferramenta que permitirá aos usuários o
acompanhamento de suas encomendas e objetos
registrados por meio de seu CPF ou CNPJ,
dispensando a obrigatoriedade de informar o
código do objeto. Com a nova funcionalidade,
que é gratuita, o cliente poderá informar apenas o
seu CPF ou CNPJ, e ter acesso a todas as
encomendas em que seja remetente ou
destinatário.
AUTOMÓVEIS/NOVAS REGRAS
A partir de 2020, montadoras de carros vão ter
que respeitar exigências na fabricação dos
automóveis de modo a garantir a segurança dos
motoristas no caso de choques laterais em
acidentes. As regras foram definidas em
resolução do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) publicada na segunda-feira,22. As
novas normas só terão validade a partir de 2020
para novos projetos de veículos e em 2023 para
carros, camionetas e utilitários, nacionais e
importados. Os testes para aferir a resistência do
veículo contra choques laterais devem
contemplar uma série de requisitos detalhados na
resolução. O documento estabelece limites para o
movimento de reação da cabeça, do peito e do
estômago no caso de uma colisão na lateral do
carro. Durante os testes, as portas não podem
abrir. Já após a colisão, estas devem poder ser
abertas sem o uso de ferramentas. Nenhum
elemento da parte interna pode ficar em posição
de modo que perfure ou possa ocasionar uma
lesão ao condutor.

2018, foi criada a possibilidade de
indisponibilidade de bens do devedor,
antes mesmo de qualquer execução fiscal,
sem prejuízo, das medidas cautelares de
arrolamento de bens em certas situações.
Em nível estadual, temos o uso
indiscriminado do ilegal Regime
Administrativo Cautelar para todas as
situações de inadimplência e ainda, o
descredenciamento do deferimento e
outros benefícios pela simples mora não
solucionada no prazo de 30 dias.
Todas estas armas (e outras) vem
sendo usadas indistintamente em
qualquer situação, e isso é um erro
gravíssimo que traz sérias consequências
econômicas e sociais que são
progressivas em escala geométrica. Não
enxergar fato tão notório revela visão
míope e em algumas situações, cegueira.
A despeito de todas as
possibilidades legais existentes para a
cobrança de tributos, o uso das armas
disponíveis pelo fisco deve considerar o
seu próprio potencial destrutivo.
De que vale arrecadar R$ 100,00
hoje de uma empresa séria, aniquilandoa, e deixar de arrecadar R$ 1.000,00 nos
próximos meses? Pelo que vemos hoje,
pouco importa ao fisco, se o protesto da
CDA aniquilará a possibilidade de crédito
financeiro de uma pequena empresa junto
à bancos, ou ainda, se uma empresa
multinacional de grande porte que tem
atividade extremamente complexa, perca
seus incentivos fiscais que confiava ter,
por não ter conseguido renovar sua CND
dentro de 30 dias, ou ainda, se foram
bloqueados recursos em conta destinados
ao pagamento da folha de salário quando
foram oferecidos à penhora outros bens
legítimos e hábeis para garantir uma
execução fiscal.
Há tempos que não vejo um
imóvel livre, desembaraçado de ônus e
com avaliação suficiente à garantir a
dívida fiscal ser aceito diretamente pelas
procuradorias fiscais. Sempre o dinheiro
em primeiro lugar, aplicando-se o Novo
CPC impiedosamente. Não estamos aqui
defendendo a falta de legalidade das
“armas”, nossa argumentação visa apenas
fomentar o debate quanto ao uso destas
em cada situação. Afinal, o mesmo
Código de Processo Civil que coloca o
dinheiro em primeiro lugar na ordem da
penhora, estabelece também, no artigo
805, que: “Quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o
juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado.”
Se assim é, existem opções e
flexibilizações que nunca foram levadas
em consideração dentro de uma política
séria de arrecadação que vislumbre não
só o presente como também o futuro.
Justamente essa equivalência entre
devedor transitório e sonegador que
contamina nossa nação de incerteza,
fazendo-a caminhar para a “gestão de um
governo” onde o agora é mais importante
que o depois.
Que se criem projetos de
arrecadação, que se façam estudos, que
deixem de pensar em metas imediatas
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para pensarem em metas de crescimento.
Existem formas alternativas de arrecadar
sem aniquilar, sendo que a velocidade da
arrecadação forçada nem sempre reflete a
melhor opção quando falamos em
devedor fiscal transitório.
Para isso, é fundamental entender
que o contribuinte mero inadimplente não
pode ser visto e nem equiparado ao
sonegador contumaz. Ele não é bandido,
é parceiro. O mero inadimplente não se
furta às suas obrigações fiscais, ele as
declara normalmente as autoridades, e
ocasionalmente, não consegue honrar
com seus compromissos.
É o caso daqueles que pela falta
de recursos propiciada pela crise, opta por
pagar seus funcionários ao invés dos
tributos, opta por pagar determinado
fornecedor estratégico à sua
sobrevivência ou pagar uma dívida
vinculada a um processo de recuperação
judicial que se não honrada pontualmente
acarreta sua falência e outras tantas
situações. A diferença é que estas
empresas podem se recuperar em um
espaço curto de tempo e podem continuar
a serem fontes produtoras de renda,
emprego e consequentemente, tributos.
Já o sonegador é aquele que
deliberadamente e propositalmente
oculta a ocorrência dos fatos geradores de
impostos, simula situações tributáveis
como o único propósito de não pagar o
tributo, oculta patrimônio para que este
não venha a responder pela fraude
cometida, e dolosamente, vale-se de sua
inadimplência para embolsar o recurso
público como se particular fosse. Estes,
resguardado o direito da legítima defesa,
não merecem piedade pois não guardam
qualquer intuito de parceria público –
privada. Usam da estrutura do Estado
para nada contribuírem.
Equiparar situações tão diferentes
sob o ponto de vista fiscal parece-nos
inclusive ferir um princípio
constitucional sagrado, o da isonomia,
onde trata-se de forma igual os iguais mas
de forma diferente os desiguais.
As armas, repito, devem ser
utilizadas conforme o tipo de devedor e
essa análise pode ser perfeitamente feita
pelo fisco, com o devido auxilio, se
preciso for, da sociedade organizada.
Basta ser criativo, basta ter política de
arrecadação. Basta pensar no amanhã e
não só no hoje.
Enquanto isso não acontece, é
bom que os contribuintes de bem, mas
inadimplentes transitoriamente, se
preparem para as dificuldades fiscais a
serem enfrentadas em 2018, um ano onde
a criação de estratégias para liquidação e
questionamento do passivo será
fundamental.
Carlos Montenegro - Advogado
Tributarista, Presidente da Comissão de
Estudos Tributários e Defesa do
Contribuinte da OAB-MT, Conselheiro
Titular do Conselho de Recursos Fiscais
do Município de Cuiabá, Sócio da
Mattiuzo, Mello Oliveira e Montenegro
Advogados Associados
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OPORTUNIDADE

A remuneração varia de R$ 2.297 a R$ 4.176. No caso das vagas de docência o vencimento inicial é de R$ 3.480 e chega a R$ 9.907 na faixa final

Com 9 vagas para Cáceres, estão abertas
inscrições para o concurso da Secitec
A

Da Redação

Foto: JCC

s vagas são para Cuiabá
Alta Floresta, Barra do
Garças, Cáceres,
Diamantino, Juara, Lucas do Rio
Ve r d e , M a t u p á , P o x o r é o ,
Primavera do Leste,
Rondonópolis, Sinop e Tangará da
Serra e as contratações serão pelo
regime estatutário, que garante
estabilidade.
De acordo com o Edital,
em Cáceres são ofertadas ao todo
9 vagas divididas entre os cargos
de: Graduação em Administração
com registro no Conselho de
Classe (1); Graduação em
Ciências da Computação (1);
Graduação em Letras com
habilitação Português/Inglês (1);
Pedagogo (2); Técnico em
Informática (1); Técnico em
Secretariado (1) e Apoio
Administrativo Educacional (2)
A remuneração varia de

(médio e médio/técnico), R$
90,00 para técnico administrativo
educacional (superior) e R$
110,00 para professor (superior).
O candidato interessado
em pedir isenção da taxa têm até
hoje, 25 de janeiro, para fazer a
solicitação, no site do
organizador. O resultado será
divulgado no dia 5 de fevereiro.

METAS

Sinduscom Sudoeste faz reunião
para definir estratégias do ano

Escola Técnica de Cáceres em construção

R$ 2.297 a R$ 4.176. No caso das
vagas de docência o vencimento
inicial é de R$ 3.480 e chega a R$
9.907 na faixa final.
As inscrições para o concurso
poderão ser feitas até o dia 15 de
março de 2018, pela internet, no

site do Instituto Selecon –
www.selecon.org.br, organizador,
ou pelo site da Secitec –
www.secitec.mt.gov.br.
O valor da taxa de
inscrição é de R$ 65,00 para
técnico de apoio educacional

PREVENÇÃO

Combate a dengue continua, na primeira quinzena do
ano não foram registrados casos da doença em Cáceres
Ascom

N

as duas primeiras
semanas de 2018 não
foram registrados casos
de Dengue, Zica e Chikungunya
em Cáceres.
Apesar do começo
positivo não se pode diminuir os
cuidados para impedir a
proliferação do mosquito Aedes
Aegypti. Em 2017 a Secretaria de
Saúde de Cáceres notificou 105
casos de dengue, dos quais 57
foram confirmados por exames
laboratoriais.
Foram notificados 38 de
Febre Chikungunya, dos quais 3
foram confirmados. No caso do
Zika Virus foram 6 casos
notificados e nenhum confirmado.
Por causa do período
chuvoso, ocorre a necessidade do
alerta para aumentar a atenção e os
cuidados com essas doenças
transmitidas por este vetor.

A prova objetiva para
todos os candidatos está marcada
para dia 15 de abril. Os inscritos
para
às vagas de professor
passarão por Redação, análise de
títulos e prova didática. O
resultado preliminar das provas
objetivas está previsto para o dia
25 de abril e da Redação para o dia
2 de maio.

No “Período Não
Epidêmico”, as ações de
Mobilização, Comunicação e
Educação em Saúde são
fundamentais para a mudança de
comportamento e adoção de
práticas para a manutenção do
ambiente domiciliar preservandoo da infestação pelo Aedes
Aegypti.
Para o prefeito Francis
Maris Cruz a secretaria de saúde
vem fazendo sua parte.
“Estão programadas ações
educativas com a população, além
dos mutirões que já foram
realizados.
Precisamos do apoio da
população para evitar criadouros
do mosquito, é necessário que os
cacerenses abram suas residências
para que os agentes de saúde
façam as vistorias, para assim
diminuir ainda mais o número de
Foto: Arquivo

pessoas que contraem essas
doenças.”
Dengue, Zika e Chikungunya A dengue, a zika e a chikungunya
são três doenças que circulam no
Brasil transmitidas pelo mesmo
vetor: o mosquito Aedes aegypti.
Todas elas têm as mesmas
características sintomáticas: febre
alta, dor no fundo dos olhos,
vermelhidão na pele, coceira e
distúrbios gástricos. A
automedicação pode ser perigosa,
principalmente em casos de
dengue.
A melhor forma de
prevenir essas doenças é a
eliminação do vetor, ou seja,
eliminar o mosquito. Para isso, é
fundamental eliminar os
criadouros do Aedes aegypti, que
coloca seus ovos em recipientes
com água parada.
Eliminar garrafas, sacos
plásticos e pneus velhos que ficam
expostos à chuva, além de tampar
recipientes que acumulam água
como caixas d'água e piscina, são
fundamentais para esse controle.

Redação c/ Assessoria

N

a terça-feira (23), a
diretoria do Sindicato
Intermunicipal das
Indústrias da Construção Civil e
do Mobiliário da Região Sudoeste
d e
M a t o
G r o s s o
(Sinduscom/sudoeste) se reuniu
com os empresários associados
para definir as estratégias e ações
para o ano de 2018. Na reunião,
realizada na sede do sindicato,
estiverem presentes representante
da indústria da construção civil e
madeireira.
Helton de Matos Ourives,
presidente da instituição, afirmou
que a partir desse ano o sindicato
realizará uma reunião mensal com
objetivo de discutir as demandas
do segmento e criar ações de
fortalecimento. Ainda informou
que uma das metas do sindicato
para este ano é oferecer cursos
visando fortalecer a gestão

empresarial.
Entre as ações para 2018,
o Sinduscom Sudoeste já planeja
um evento para discutir a
informalidade em Cáceres e,
assim, evitar a concorrência
desleal que já levou ao
fechamento de empresas que
atuam dentro da legalidade. Outra
ação prevista para acontecer até
julho é a realização de um ciclo de
palestras visando discutir
assuntos de interesse do setor.
“Juntamente com a
Federação das Indústrias, vamos
fazer de tudo para fortalecer nosso
segmento aqui em Cáceres e
região. Pois, unidos,
conseguiremos melhorar a
competitividade das nossas
empresas, gerar mais emprego e
contribuir com a nossa economia,
que já dá sinais de melhora”,
enfatizou Helton.
Foto: Assessoria

Sinduscom Sudoeste traça metas e estratégias para o ano de 2018

Prefeito Francis Maris pede o apoio da população para evitar criadouros do mosquito
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UNIDADE REGIONALIZADA

São Técnicos da Educação Superior da Instituição que responderão pelas Unidades Regionalizadas (UR) por dois anos

Unemat tem novos diretores administrativos

Hemilia Maia

Foto: Arquivo

N

ovos diretores eleitos de
Unidade Regionalizada
Administrativa (Duras)
iniciaram mandato nos câmpus da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) este mês. São
Técnicos da Educação Superior da
Instituição que responderão pelas
Unidades Regionalizadas (UR)
por dois anos. Também iniciaram
mandato de um ano os Duras
designados pela reitora da
Unemat, Ana Di Renzo, a
responder pelas UR de
Diamantino e Nova Mutum.
Clerinéia Araldi Kruger foi
eleita para a Unidade Regional
(UR) de Alta Floresta; Iolanda
Castro Souza Borges para UR de
Alto Araguaia; Eder Geraldo de
Oliveira para a UR de Barra do
Bugres; Luiz Wanderlei dos
Santos para UR de Cáceres;
Raphael Fernandes Lopes para a
UR de Nova Xavantina; Tereza de
Oliveira Aires para UR de Pontes e
Lacerda; Darlan Guimarães
Ribeiro para UR de Sinop e Tony
Hirota Tanaka para a UR de
Tangará da Serra. Os novos Duras
cumprirão o mandato no período
de 1º de janeiro de 2018 a 31 de
dezembro de 2019.
Já para os câmpus de
Diamantino e Nova Mutum foram
designados os servidores Carlos
Henrique Martins de Arruda e
Gicela Teresinha Nicoletti para
responder pela Diretoria da UR
pró-tempore por um ano, no
período de 1º de janeiro de 2018 a

Universitário Jane Vanini" de
Cáceres; Alessandro Costa
Ribeiro, Câmpus de Nova Mutum;
Carlos Henrique Martins de
Arruda, "Câmpus Universitário
Francisco Ferreira Mendes"
Diamantino; Jorge Silveira Dias,

Câmpus de Nova Xavantina;
Merik Rocha Silva, Câmpus de
Pontes e Lacerda; Eduardo
Gimenes Volpini Câmpus de Sinop
e Manoel Westphalen Vescia
"Câmpus Universitário Eugênio
Carlos Stieler" Tangará da Serra.

ICMS

Governo repassa R$ 118
milhões aos municípios
Assessoria Sefaz-MT

O

Iniciaram mandato de um ano os Duras designados pela reitora da Unemat, Ana Di Renzo

31 de dezembro de 2018. Em
Colíder, cumpre mandato até
dezembro de 2018 o Dura Ilson
Henrique Moreira, no cargo desde
janeiro de 2017.
Cabe aos Duras gerenciar o
sistema patrimonial e de recursos
humanos da Unidade Regional;
coordenar e supervisionar a
execução dos serviços
administrativos e de
infraestrutura; diagnosticar as
condições de formação de pessoal
técnico e propor, às instâncias
competentes, políticas de
qualificação desse quadro e adotar
medidas essenciais à eficiência da
Unidade Regional. Os Duras
exercem suas funções juntamente
com os Diretores de Unidade
Regionalizada Político-

Pedagógico e Financeiro (DPPF),
exceto nos câmpus de Juara e
Luciara que são dirigidos apenas
pelos DPPFs.
Técnico Emérito - Foi
concedida pela reitora da Unemat a
honraria de Técnico Emérito,
publicada no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso desta
segunda-feira (22.01), aos Duras
que deixaram recentemente seus
cargos. São eles os Técnicos da
Educação Superior: Cristiano
Bensone, Câmpus de Alta
Floresta; Rahner Rodrigues
Esmério, câmpus de Alto
Araguaia; Dhiego Silva Domingos
Brandão, "Câmpus Universitário
Deputado Estadual Rene Babour"
de Barra do Bugres; Reinaldo
Norberto da Silva, "Câmpus

Governo do Estado, por
meio da Secretaria de
Fazenda, transferiu R$
118,086 milhões aos municípios
mato-grossenses, nesta terça-feira
(23). O valor é referente às
arrecadações provenientes do
ICMS e do IPVA, além da partilha
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).
“Iniciamos o ano de 2018
com esses repasses em dia, assim
como fechamos 2017 com todas as
transferências realizadas.
Isso mostra o esforço que o
Governo tem feito para cumprir
com os compromissos, em que
pese o momento ainda exigir
cautela, tanto sob o aspecto

econômico, quanto fiscal”, afirma
o secretário de Fazenda, Rogério
Gallo.
O gestor lembra que o
cenário ainda demanda cuidados e
ações para que as despesas possam
caber dentro do orçamento, e cita a
implantação do Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) como
uma necessidade iminente.
Repasses - O secretário reforça
que a meta é manter em dia os
repasses aos municípios, que
contam com esses recursos para
fazerem frente às respectivas
despesas.
Nesta terça-feira (23)
foram realizados repasses de R$
58,623 milhões referentes a ICMS,
de R$ 20,277 milhões
provenientes do IPVA e mais R$
39,186 milhões, do Fundeb.
Foto: Divulgação

CAPACITAÇÃO

Agentes da Segurança Pública podem se inscrever
a partir desta quinta-feira em 72 cursos gratuitos
Victor Cabral/Sesp-MT

T

odos os servidores da ativa
da Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, Politec,
Corpo de Bombeiros, Guarda
Municipal, Sistema Penitenciário
e Detran podem se inscrever, até
03 de feveiro, pelo endereço
http://portal.ead.senasp.gov.br/.
Entre as opções dos cursos
oferecidos de graça estão:

espanhol, inglês, investigação,
crimes cibernéticos, análise
criminal, balística forense
aplicada, gerenciamento de crise,
libras para Segurança Pública,
mediação de conflitos, segurança
pública sem homofobia e polícia
comunitária.
As capacitações
disponíveis no ciclo 42 têm
Foto: Ilustrativa

Inscrições acontecem de 25 de janeiro a 10 de fevereiro

duração de 40 ou 60 horas. As
aulas dos cursos com 40 horas
iniciam dia 05 de março e vão até
09 de abril. As de 60 horas de
duração vão de 05 de março a 23 de
abril.
O tutor master da Rede
EAD Senasp em Mato Grosso,
Rozan Haugge dos Santos, ressalta
a importância dos servidores
buscarem a qualificação. “Além de
ajudar na progressão de carreira,
os conhecimentos refletem na
melhoria dos serviços prestados
aos cidadãos”.
De acordo com o
calendário da Senasp, de 25 de
janeiro a 10 de fevereiro vão ser
realizadas as validações das
inscrições. O período das
matrículas vai de 11 a 27 de
fevereiro e a divulgação das
turmas será de 28 de fevereiro a 04
de março. O fechamento das
atividades do ciclo 42 vai do dia 1º
ao dia 05 de maio.
Para cada curso concluído
como aprovado será fornecido um
certificado emitido pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública.
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VIOLÊNCIA

Os bandidos, que usavam camisetas amarradas no rosto, roubaram ainda quatro aparelhos celulares

Bandidos invadem sítio em Lambari e
roubam veículos, celulares e cheques
Fronteira Alerta
Foto: Ilustrativa

Bandidos furam dois pneus do carro impossibilitando família de buscar socorro

N

a manhã terça feira, 23,
compareceu no NPM de
Lambari D´Oeste, G.B.,
de 33 anos, residente em um sítio
na Comunidade de Canãa, zona
rural do município, relatando que
por volta das 22h, teve a casa
invadida por criminosos, que
roubaram dois veículos além de
outro pertences de valores.
Dois criminosos armados,
um de revólver e outro de

garrucha, invadiram a
propriedade quando os
moradores, sendo dois homens,
um menor e uma senhora, se
encontravam na cozinha da
residência. Foi anunciado o roubo
e as vítimas rendidas pelos
bandidos, que sob a mira das
armas ficaram impotentes.
A mulher e seu filho
foram levados para um quarto,
enquanto os dois homens foram

amarrados e trancados em um
banheiro da residência. Os
criminosos pressionaram a dona
da residência querendo dinheiro,
joias e outros objetos de valores,
mas deixando bem claro de que
estavam ali para levar o caminhão
pertencente a família.
A casa foi completamente
revirada, sendo roubado dois
cheques, um de valor de R$ 70
mil e outro de valor de R$ 20 mil,
além de um cofre contendo
moedas e dois outros cheques de
valores não revelados. Os
bandidos, que usavam camisetas
amarradas no rosto, roubaram
ainda quatro aparelhos celulares.
Os dois veículos levados
da propriedade foram um
caminhão gaiola, Volkswagen,
modelo 8.150, de cor prata,
placas OAU-8514, de Rio
Branco-MT e uma motocicleta
Bros, 150 de cor vermelha, 2010,
sem placa.
A família foi libertada por
um dos bandidos que permaneceu
na casa por cerca de 4hs e antes de
sair, cortou os pneus de um outro

veículo, um VW Gol,
impossibilitando que saíssem em
busca de socorro, fato que só
aconteceu na manhã desta terçafeira. O fato foi comunicado a
todas as unidades policiais desta
região de fronteira, mas até agora

nenhuma informação sobre a
localização dos veículos foi
repassada ao NPM de Lambarí
D´Oeste. O caso foi registrado na
Delegacia de Polícia Judiciária de
Rio Branco, que passou a
investigar o roubo.

DENÚNCIA

Foragido de Brasnorte é
preso em Pontes e Lacerda
Assessoria/PJC-MT
Foto: Ilustrativa

O preso tem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

I

nvestigadores da Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda cumpriram
mandado de prisão preventiva,
expedido em desfavor de Martins
Dias Ferreira, 32 anos, acusado
de tentativa de homicídio,
praticada na cidade de Brasnorte.
A prisão decorreu de
denúncia recebida na Delegacia,
via 197, com informação do a
foragido, que estaria escondido
na casa do irmão, em um bairro da
cidade.

Os policiais levantaram o
endereço e foram até o local
encontrando o suspeito, que foi
conduzido à Delegacia de Polícia,
onde negou envolvimento no
crime. Mas diante da ordem de
prisão, da comarca de Brasnorte,
foi mantido preso.
O preso tem passagens
por tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo.
O juízo de Brasnorte foi
comunicado do cumprimento do
mandado de prisão.

PONTES E LACERDA

Homem preso por receptação,
diz a polícia ter recebido em conta
Ricardo Augusto/TVCO

N

a tarde desta terça-feira
(23), um homem foi
preso por receptação
depois que os móveis que ele
vendeu para uma empresa de
móveis usados, foi reconhecido
pela vítima.
Segundo informações a
vítima que mora próximo a
garagem da trasnjaó, chegou em
casa e sentiu falta de alguns
móveis, automaticamente
procurou a delegacia para
registrar o boletim de
Ocorrências.
Quando a vítima foi para o
centro da cidade, percebeu em um
loja de móveis usados, localizada
na avenida Marechal Rondon o
seu jogo de mesa.
A vítima informou a
polícia e, os móveis foram
levados para o CISC, na

delegacia através de informações
os investigadores chegaram até
V.S. de 34 anos, que vendeu os
móveis para a empresa.
Na delegacia o suspeito
afirmou que os móveis ele
recebeu em conta, e como não
precisava revendeu as pecas.
"Eu precisava de dinheiro
e precisei vende-las, mas não
sabia da procedência dos móveis,
e acabei entrando nessa fria".
Afirmou o suspeito. Mas o que
chamou a atenção da polícia, foi o
fato do suspeito morar ao lado da
casa da vítima, que teve os
móveis roubados.
O suspeito responderá
pelo Artigo 180. A empresa que
comprou os móveis não foi
divulgada e também será
responsabilizado pela compra do
produto furtado.
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UNANIMIDADE
Recurso contra condenação pelo juiz Sérgio Moro foi rejeitado pelos três desembargadores da
8ª Turma do TRF-4. Esgotadas as possibilidades de recurso no tribunal, Lula poderá ser preso

Em decisão unânime, tribunal condena Lula em
segunda instância e aumenta pena de 9 para 12 anos
G1 Brasília
Foto: Divulgação

P

Esgotadas as possibilidades de recurso no tribunal, Lula poderá ser preso

or unanimidade, os três
desembargadores da 8ª Turma
do Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF-4) votaram na quartafeira (24) em favor de manter a
condenação e ampliar a pena de prisão
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva por corrupção passiva e lavagem
de dinheiro no caso do triplex em
Guarujá (SP).
Votaram no julgamento, que
durou 8 horas e 15 minutos (além de
uma hora de intervalo) o relator do
processo, João Pedro Gebran Neto, o
r e v i s o r, L e a n d r o P a u l s e n e o
desembargador Victor dos Santos Laus.
Em julgamento na sede do
tribunal, em Porto Alegre, os
desembargadores se manifestaram em
relação ao recurso apresentado pela
defesa de Lula contra a condenação a 9
anos e 6 meses de prisãodeterminada
pelo juiz federal Sérgio Moro, relator da
Operação Lava Jato na primeira
instância, em Curitiba. Lula se diz
inocente.
Os três desembargadores
decidiram ampliar a pena para 12 anos e
1 mês de prisão, com início em regime
fechado. O cumprimento da pena se
inicia após o esgotamento de recursos
que sejam possíveis no âmbito do
próprio TRF-4.
RESUMO - Os três ministros da 8ª
Turma do TRE-4 votaram por manter a
condenação e ampliar a pena de prisão
de Lula em relação à sentença do juiz
federal Sérgio Moro.

·
Desembargadores
consideraram em seus votos que: 1)
Lula recebeu propina da empreiteira
OAS na forma de um apartamento
triplex no Guarujá; 2) a propina foi
oriunda de um esquema de corrupção na
Petrobras; 3) o dinheiro saiu de uma
conta da OAS que abastecia o PT em
troca de favorecimento da empresa em
contratos na Petrobras; 4)embora não
tenha havido transferência formal para
Lula, o imóvel foi reservado para ele, o
que configura tentativa de ocultar o
patrimônio (lavagem de dinheiro); 5)
embora possa não ter havido "ato de
ofício", na forma de contrapartida à
empresa, somente a aceitação da
promessa de receber vantagem indevida
mediante o poder de conceder o
benefício à empreiteira já configura
corrupção; 6) os fatos investigados na
Operação Lava Jato revelam práticas de
compra de apoio político de partidos
idênticas às do escândalo do mensalão;
7) o juiz Sérgio Moro – cuja
imparcialidade é contestada pela defesa
– era apto para julgar o caso.
·
A defesa do ex-presidente nega
as acusações: 1) diz que ele não é dono
do apartamento; 2) que não há provas de
que dinheiro obtido pela OAS em
contratos com a Petrobras foi usado no
apartamento; 3)que, de acordo com essa
tese, Moro, responsável pela Lava Jato,
não poderia ter julgado o caso; 4) que o
juiz agiu de forma parcial; 5) que Lula é
alvo de perseguição política.
·
Confirmado o resultado do

julgamento após o voto do terceiro
desembargador e a proclamação do
resultado, 1) Lula não será preso de
imediato; eventual prisão só depois de
esgotados os recursos ao tribunal; 2)
Defesa pode recorrer ao STJ e ao STF
para tentar reverter condenação; 3) PT
poderá registrar candidatura de Lula a
presidente; 4) candidatura poderá ser
mantida enquanto houver recursos
pendentes contra a condenação; 5) TSE
é que decidirá se ele ficará inelegível.
·
Lula foi acusado pelo
Ministério Público de receber propina
da empreiteira OAS. A suposta
vantagem, no valor de R$ 2,2 milhões,
teria saído de uma conta de propina
destinada ao PT em troca do
favorecimento da empresa em contratos
na Petrobras.
·
Segundo o MP, a vantagem foi
paga na forma de reserva e reforma do
apartamento no litoral paulista, cuja
propriedade teria sido ocultada das
autoridades. Um dos depoimentos que
baseou a acusação do Ministério
Público e a sentença de Moro é o do expresidente da OAS Léo Pinheiro,
também condenado no processo.
·
Além de Lula, também foram
julgados Léo Pinheiro (presidente
afastado da OAS); Paulo Okamotto
(presidente do Instituto Lula); Agenor
Franklin Magalhães Medeiros, Paulo
Roberto Gordilho, Fabio Hori
Yonamine, Roberto Moreira Ferreira
(diretores da OAS).
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da tabela D de custas
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Depois de São Paulo, o próximo torneio será no Rio Grande do Sul

Cuiabano embarca para
Copa São Paulo de Tênis
Junior Martins

Foto: Junior Martins

V

inícius Bortolo Lucas,
um cuiabaninho de
apenas 10 anos de idade,
disputará a 25ª Copa São Paulo
de Tênis Infanto-Juvenil –
Troféu Marília Silberberg
(Tennis Kids), na categoria 11
anos, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28
de janeiro, no Esporte Clube
Pinheiros, na capital do estado
de São Paulo (1.543km de
Cuiabá). E, após ser campeão
em torneio anterior no sul do
país, competirá de moral alta na
maior cidade brasileira e com 22
oponentes.
O pequeno tenista,
Vinícius Lucas, com 1.30m de
altura e cerca de 25kg, se
consagrou campeão, na 1ª etapa
do Circuito Sul Brasileiro de
Tênis 2018, que ocorreu no
início de janeiro, no Londrina

Country Clube, em Londrina
(PR), ao superar Gustavo Pirri
numa final por dois sets a zero e
parciais de 6/4 e 6/2. E, além
disso, também foi vicecampeão nas duplas com Luca
Iacia, quando perderam a final
para Pirri e Fernando Navarro
por dois sets a um e parciais de
6/4, 5/7 e 10/6.
Para o atual treinador,
Marcos Roberto Bezerra,
Vinícius teve professores que
fizeram um ótimo trabalho ao
desenvolver a base técnica.
Segundo ele, o garoto sabe fazer
todos os golpes, joga com
regularidade, tem consistência
no fundo da quadra, é
habilidoso, obediente,
disciplinado e sabe ouvir o
professor, o que gera uma
relação aluno-professor bem

proveitosa. E está com um
Personal Trainer que tem
aprimorado a parte motora e de
resistência com foco no tênis.
“Vini é inteligente, sabe
o que faz estrategicamente,
trabalha com bolas altas, tem
recursos como slice e ganha a
maioria dos pontos com o
forehand.
Mas não podemos
esquecer que é uma criança.
Não é um adulto, não é um
jogador profissional, mas uma
criança que tenta jogar tênis a
longo prazo. Por isso
trabalhamos muito a parte
lúdica. Agora que ele entrou na
fase de disputar torneios e está
curtindo. O mais importante é a
criança estar feliz”, diz Bezerra.
Posteriormente,
Vi n í c i u s L u c a s d e v e r á

PACAEMBU CHEIO

24 mil ingressos vendidos
para a final da Copinha
Globo.com

Foto: Bruno Cassucci

O pequeno tenista, Vinícius Lucas, com 1.30m de altura e cerca de 25kg

participar do 48º Banana Bowl
2018 – 12 anos e Tennis Kids,
que ocorrerá de 21 a 25 de

fevereiro, no Recreio da
Juventude, em Caxias do Sul
(RS).

Pacaembu é o palco da final da Copinha

P

acaembu estará cheio
na manhã desta quintafeira para a final da
Copa São Paulo, às 10h, entre
São Paulo x Flamengo. Já
foram vendidos 24 mil
ingressos antecipadamente

para a partida, segundo a
Federação Paulista de Futebol.
Os bilhetes já estão à
venda pela internet, no site
www.bilheteriadigital.com.br.
No estádio do Morumbi e em
lojas de São Paulo, os

ingressos poderão ser
comprados a partir desta
quarta. Os preços variam de R$
30 a R$ 50.
A torcida do Flamengo
terá um setor separado, o
Tobogã.
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Honrando o ditado popular “O bom filho a
casa torna” o médico Dr. Emanuel Vieira,
trouxe a Cáceres a AngioCenter, empresa
genuinamente cacerense, especializada em
tratamento de patologias vasculares e
endovasculares. Seja Bem vindo.
Desejamos sucessos em sua vida
profissional.

By Rosane Michels

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

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

Enviamos votos
de felicidades a
querida Maíses
Loureiro, pessoa
maravilhosa que
completou mais
um ano de vida.
Que Deus lhe
presenteie com
um ano repleto de
coisas boas e
c a r re g a d o d e
saúde. Feliz
Niver!!!

Flores multicoloridas a querida Olga Maria
Castrillon Mendes que acompanha todas as
manhãs as notícias da Princesinha nas
páginas do JCC. Agradecemos a
preferência.
Em tempo parabenizamos Ivanildes Ramos pela passagem
do seu natalício. Receba nossos votos de felicidades e muitos
anos de vida.

Um ótimo dia regado de
realizações a elegante
Mirella Amaral
Vignardi, que cativa a
todos com seu jeito de
ser.

*******************************
Áries

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você mais
realista e consciente de processos que
envolvem sua vida profissional e
carreira. Em reuniões de negócios,
envolvendo seu crescimento
profissional, mantenha a atenção nas
palavras, pois elas podem trazer uma
firmeza quase agressiva.

Leão

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente das
necessidades que envolvem sua rotina,
especialmente a de trabalho. Um novo
projeto pode surgir e mostrar a
necessidade de organização, para que
possa ser cumprido. Uma mudança de
emprego não está descartada.

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais voltado e focado em projetos de
médio prazo que envolvem
publicações e possíveis contatos com
pessoas e empresas estrangeiras. Você
estará mais sério e voltado para seu
crescimento, inclusive o espiritual.

Virgem

Plutão e Mercúrio unidos em graus
Capricórnio
Sagitário exatos
em Capricórnio deixam você
mais voltado para acordos e
negociações importantes,
envolvendo a possibilidade de um
novo contrato. Tome cuidado com as
palavras, pois você estará mais
assertivo e determinado e concretizar
o negócio. Fique atento a sua agressividade.

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente de processos
emocionais, que envolvem romances e
namoros. Será que você quer mesmo
responsabilizar-se por esse novo
relacionamento? O momento envolve
questionamentos e reavaliações.

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em seu signo deixam você
mais intenso e, por esse motivo, as
palavras podem trazer maior carga
emocional. Tome cuidado ao falar,
pois suas palavras podem adquirir
uma enorme força, sem que você
perceba. Os dias são ótimos para o
aprofundamento do conhecimento.

Gêmeos

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente de processos
que envolvem emoções profundas e
suas verdadeiras necessidades
emocionais. O momento pode
envolver também uma negociação ou
acordo relacionado a uma sociedade
financeira e grande soma de dinheiro.

Câncer

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente nos
relacionamentos. Hoje estará bem
claro para você quem vale e não a
pena permanecer ao seu lado, em sua
vida. Uma sociedade ou parceria comercial pode
começar a ser negociada.

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais fechado e voltado para os seus.
A vida doméstica ganha força, assim
como os relacionamentos em
família. Procure respeitar seu estado
de espírito e priorize a intimidade.
Bom para leituras mais profundas.

Escorpião Plutão e Mercúrio unidos em graus

Aquário Plutão e Mercúrio unidos em graus

Plutão e Mercúrio unidos em graus
exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente da
necessidade de alguns compromissos
sociais, especialmente os que envolvem
projetos de trabalho. Você deve tomar
muito cuidado com a forma que se
coloca, pois suas palavras tendem a ser
muito poderosas.

Libra

exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente de
processos emocionais, especialmente
os que envolvem o passado. Procure
não se deixar levar pelo excesso de
pensamentos ou pela negatividade,
que pode invadir você momentaneamente.

exatos em Capricórnio deixam você
mais realista e consciente de suas
necessidades emocionais,
especialmente as que envolvem o
convívio familiar e sua casa. O
momento pode envolver, também,
uma negociação relacionada à
compra ou venda de um imóvel.

Peixes

