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MEDIDA EMERGENCIAL
A medida visa auxiliar no restabelecimento do equilíbrio das finanças públicas do Estado

Foto: Reprodução

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, assinou na
manhã desta quinta-feira (17) o decreto de calamidade financeira do
Estado. O decreto propõe medidas para controle, reavaliação e
contenção de todas as despesas públicas efetivadas no âmbito do
Poder Executivo, que enfrenta sua pior crise financeira e possui um
acúmulo de dívidas de restos a pagar na ordem de R$ 3,9 bilhões.
Confira os pontos principais do decreto. Página 05

REINCIDENTE

Mulher com passagem por tráfico é
presa pela PRF com 7 kg de cocaína
Foto: PRF

Governador assinou decreto na quinta-feira

NOVA CATEGORIA

GEFRON realiza em março 2ª corrida
"Desafio da Fronteira" em Cáceres
Foto: Divulgação

Em sua segunda edição a
corrida “Desafio da Fronteira”
acontece no mês de março em
comemoração ao aniversário da
instituição. Esse ano o Gefron inova
com a categoria Kids com a
particiçação de atletas na faixa etária
de 02 a 15 anos. As provas acontecem
em duas etapas, sendo Gefron Kids no
dia 23 e categorias geral e policiais no
dia 24.

Suspeita C.S.P. já foi presa por tráfico

Mulher é presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal com
pacotes de cocaína enrolados ao corpo. O flagrante aconteceu duranate
abordagem de rotina policial em Pontes e Lacerda, no quilômetro 294 da
BR 174. Página 04

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Energia, água/esgoto e telefonia celular são
os campeões de reclamações no Procon/MT
Página 06

Página 03
Corrida “Desafio da Fronteira” com inscrições abertas

SENTENÇA

Prefeito de Comodoro condenado
por improbidade administrativa

Coluna
Religiosa

X
Página 02

Página 02

Foto: Reprodução

Proposta pelo
Ministério Público do Estado
de Mato Grosso a ação foi
julgada parcialmente
procedente e prefeito de
Comodoro, Jeferson Ferreira
Gomes, é condenado por ato
d e i m p r o b i d a d e
administrativa. O prefeito foi
acionado pelo MPMT devido
à prática de nepotismo.

Wágner Reway apita
aberturaoficial do
Matogrossense 2019
Página 07

Página 08

Página 04
Prefeito de Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes
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Artigo
Supremo e o voto secreto no Senado

Coluna
Religiosa

Deus age em nós por meio das
virtudes da fé e da humildade
“Jesus, cheio de compaixão, estendeu a
mão, tocou nele, e disse: “Eu quero: fica
curado!” (Marcos 1,41).
Acompanhamos a esse leproso que
se aproxima de Jesus, e duas virtudes
tomam conta do coração daquele homem. A
primeira delas é a humildade de reconhecer
a sua fragilidade, a sua lepra; reconhecer
aquilo que estava nele. A segunda virtude é a
fé, pois humildemente ele professa a sua fé.
Ele exclama “Senhor, se queres, tens o
poder de curar-me”. E Jesus disse: “Eu
quero: fica curado!”.
Quando somos humildes e quando
temos fé, a graça de Deus age em nós e nos
liberta, purifica, restaura; a graça de Deus
nos renova. Podemos ter fé, mas não temos a
humildade. Fé e orgulho; fé e soberba não
produzem frutos.
Podemos ter humildade, graça essa
mais que necessária, pois o Reino do Céus é
dos humildes, mas o humilde precisa ter,
também, a fé. Ter confiança e fé em Jesus.
Saber que é Ele quem cuida de nós, pois
podemos até sermos humildes, mas se
somos aqueles humildes negativos,
pessimistas, desanimados, sem esperança,
sem confiança, nos entregamos à
prostração, sem saber que rumo tomar na
vida.
Humildemente reconhecemos as
nossas situações, misérias, fragilidades; os
nossos pecados, erros, limites.
Reconhecemos as coisas que não deram
certo, mas humildemente tenhamos fé e
confiança n'Ele. Não tiremos o nosso olhar
d'Ele. Não tiremos de Jesus a nossa
confiança, porque sabemos tudo o que Ele
pode fazer por nós. É n'Ele que colocamos o
nosso coração.
Aconteça o que acontecer não
vamos desanimar ou desesperar, pois só tem
desespero quem não confia e chega ao limite
da desconfiança, por isso se desespera.
Aconteça o que acontecer, coloquemos
sempre o nosso coração em Jesus.
Mas, muitas vezes, nós somos
pessoas de muita fé, falamos a nós mesmos:
“Nossa! Eu confio em Jesus, falo de Jesus”.
Porém, somos tomados por uma arrogância,
por um orgulho, uma soberba terrível, e não
vemos a graça de Deus acontecer em nós, na
nossa vida, naquilo que fazemos, porque
temos a fé, mas temos a humildade, isto é, se
humilhar, não temos a humildade de ver a
nossa miséria. Pois humilde é aquele que
mergulha na sua miséria humana, toca nela e
se coloca totalmente dependente de Deus.
O humilde não se faz melhor do que
os outros; não se faz o mais importante; não
confia em si próprio. Não é não ter
autoconfiança, o problema está com o
excesso dela; é achar que somos “o senhor”
deste mundo. Quando reconhecemos que
Jesus é o Senhor e somos o Seus humildes
servos, a graça de Deus age em nós.
Que Deus nos conceda a fé e a
humildade necessárias para andarmos
sempre no Seu caminho. Deus abençoe
você!

O Supremo Tribunal Federal
(STF) terá pela frente, na sessão do dia 7
de fevereiro, o primeiro tema indigesto
do ano. Os ministros enfrentarão o
chamado voto secreto no Senado.
Questão trazida no Mandado de
Segurança nº 36.169/DF impetrado pelo
Senador Lasier Martins (PSD-RS) que
impugna o Regimento Interno do Senado
Federal no que consistia a exigência de
votação sigilosa para a eleição da mesa
diretora.
Para a correta compreensão da questão,
que, aparentemente, afigura-se simples,
há que se fazer uma brevíssima digressão
sobre os acontecimentos que
circundaram o tema.
No dia 19 de dezembro de 2018,
o ministro Marco Aurélio Melo, proferiu
decisão, relativamente ao pedido
liminar, nos seguintes termos: “Defiro a
liminar, para determinar que a eleição
para os cargos da Mesa Diretora do
Senado Federal, na sessão preparatória
de 1º de fevereiro de 2019, ocorra por
meio do voto aberto dos Senadores”.
Marco Aurélio afirma que“constitui
fator de legitimação das decisões
governamentais, indissociável da
diretriz que consagra a prática
republicana do poder, o permanente
exercício da transparência” e concluiu
asseverando que “Inexiste órgão
—menos ainda composto por
mandatários eleitos— que escape à
claridade imposta pela Lei Maior e ao
crivo da ampla e nítida fiscalização
social, prerrogativa inafastável da
cidadania”.
Portanto, para Marco Aurélio
Melo todas as votações proferidas no
Congresso Nacional devem,
inequivocamente, ser despidas de
sigilosidade. A Mesa do Senado Federal
ingressou com pedido de suspensão de
liminar, a qual foi deferida, no plantão de
recesso, pelo presidente Dias Toffoli,
“ante o risco de comprometimento à
ordem pública, delineada, in casu, pelo
princípio constitucional da separação
dos Poderes (art. 2º, CF/88)”.
Feitas essas considerações
iniciais, há que se adentrar efetivamente
na matéria deduzida no mandado de
segurança, para tanto será necessário
fazer uma breve incursão sobre o
posicionamento da Suprema Corte no
que tange à exigibilidade, como regra, de
que as votações nas Casas de Leis sejam
abertas, em respeito ao princípio da
publicidade dos atos públicos.
Ta l p o s i c i o n a m e n t o s e
evidenciou nos julgamentos da ADPF nº
378/DF-MC (relator para acórdão, Min.
Roberto Barroso, DJe de 8/3/16) e do
Mandado de Segurança nº 33.908/DFMC (Relator Min. Edson Fachin, DJE de
1/12/15), oportunidade em que a Corte

Suprema sinalizou no sentido de que a
publicidade das deliberações públicas é a
regra.
Conforme ressaltado na
suspensão de liminar pelo ministro
presidente, o entendimento “foi formado
no âmbito de julgados que apreciaram
situações deliberativas das Casas
Legislativas previstas na CF/88 e que
versavam sobre o papel institucional
dos órgãos – projetando-se, portanto,
para além do campo meramente interno
de desenvolvimento dos trabalhos”. Ou
seja, vinculados às votações relativas aos
projetos de emendas constitucionais, de
leis ordinárias e complementares,
portanto, aqueles atinentes às funções
primárias do cargo político que ocupam
os parlamentares.
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar quando a votação é para a
escolha dos ocupantes da mesa diretora
das respectivas casas legislativas, uma
vez que se trata de uma eleição, para
ocupação de um cargo público eletivo,
devendo respeitar o estabelecido no
artigo 14 da Constituição Federal, o qual
estabelece que os sufrágios serão
exercidos pelo voto obrigatório e
secreto.
A sigilosidade tem por objetivo
impedir que forças externas possam
influir no direito de voto nas escolhas de
ocupantes de cargos eletivos das casas
legislativas do país. Com efeito, sem
dúvidas que a votação “aberta” resultará
no ressurgimento do pernicioso e odioso
“voto de cabresto”. Porém, partidário,
em que as agremiações, com receio de
retaliação, apoiam o candidato do
governo.
Ademais, o Regimento Interno
do Senado estabelece, categoricamente,
que os votos nas eleições da mesa
diretiva serão secretos. Assim, uma
decisão contrária seria uma indevida
invasão do Poder Judiciário na dinâmica
interna do Poder Legislativo, ferindo a
separação dos Poderes estabelecida no
artigo 2º da Constituição.
O Supremo terá a missão de
decidir a questão, todavia, nem de longe
a Corte Suprema vive seus áureos
momentos, em que suas decisões eram
coerentes com a ordem constitucional,
uma vez que o famigerado ativismo
judicial, aos poucos, se imiscuiu em
julgamentos, inclusive, reinterpretando
cláusulas pétreas para retirar direitos
fundamentais dos cidadãos. Assim, não
há como identificar, com precisão, qual
seja a decisão final dos senhores
ministros, porém, inequivocamente, há
dois distintos caminhos, um
constitucional e outro populista. Qual
será adotado pelo STF?
Marcelo Aith é especialista em Direito
Criminal e Direito Público
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DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a família do clube da roda denteada, o Rotary
Club de Cáceres, pelo brilhante trabalho desenvolvido
na área social, cedendo cadeiras de rodas, muletas e
andadores para pacientes humildes temporariamente
imobilizados e ou com dificuldades de locomoção.
Mesmo durante o recesso dos rotarianos, o Banco
Ortopédico atendeu quem necessitava. Este é apenas
mais um dos diversos projetos filantropos do Rotary.
PRETA

Para o estado deplorável da Avenida 7 de Setembro
com aquela fartura de remendos mal feitos e buracos.
O curioso é que a placa de lançamento da obra de
recapeamento já foi inaugurada há anos, já está até
desbotada, mas obra que é bom nada. Haja paciência,
entra ano e sai ano e tudo continua na mesma. Fica aqui
um puxão de orelhas na turma de obras do município.
BRANCAS

Para a comissão organizadora do 38º Festival
Internacional de Pesca Esportiva, que já estão a todo
vapor trabalhando para proporcionar 9 dias de
entretimento, lazer e muita pesca, sob a batuta do
secretário Junior Cesar Trindade. O FIPE acontece de
6 a 14 de julho e será realizado com o apoio dos
governos estadual, federal e iniciativa privada.
PRETA

Para remédios falsificados ou fabricados abaixo do
padrão, comercializados em países em
desenvolvimento. Lembrando que o Brasil faz parte
dessa lista, então é bom que o consumidor fique bem
esperto onde compra os medicamentos e a seriedade
dos laboratórios, evitando os malditos similares em
promoção. Nunca é demais lembrar que segundo a
OMS, os remédios falsos são uma ameaça crescente, já
que o comércio farmacêutico cada vez maior, inclusive
pela internet, abre as portas para produtos inclusive
tóxicos.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

Padre Roger Araújo - Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova
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2ª EDIÇÃO

O evento em sua segunda edição acontece no dia 24 de março, mês que se comemora o aniversário da instituição

Corrida "Desafio da Fronteira"
acontece em março com inovação
Da Redação
Foto: Divulgação

V

isando aproximar a
sociedade cada vez mais
das instituições de
Segurança Pública e Persecução
Criminal, o Grupo Especial de
Fronteira (GEFRON),
promoverá em Cáceres a corrida
"Desafio da Fronteira". O evento
em sua segunda edição acontece
no dia 24 de março, mês que se
comemora o aniversário da
instituição. Modalidade que têm
atraído cada vez mais adeptos não
só como atividade física, mas
buscando superar barreiras e
limites pessoais. O percurso será
de 7 km, com concentração e
largada previstas para às 6 horas,
da Praça do Centro de Eventos da
SICMATUR. De acordo com os
organizadores os interessados em

R$ 75,00 e PCDS são isentos.
Inovando o Gefron vai
realizar também a Corrida Gefron
Kids que acontece no dia 23 de
março, as 16horas também com
largada da SICMATUR.
A mais nova categoria da
Corrida Desafio da Fronteira foi
criada para atender o público 02
a 15 anos, e a inscrição será no

FOLIA DE MOMO

Praça da Cavalhada será palco da
1ª edição do "Carnaval Cultural"
Redação c/ Assessoria

A

Praça da Cavalhada em
Cáceres será palco do 1º
Carnaval Cultural que
acontecerá no período de 02 a 05
de março. O evento é uma
iniciativa de um grupo de
cacerenses que decidiram
celebrar uma das festas mais
populares do país. Os
idealizadores garante que a festa
será realizada sem recurso
público. Essa primeira edição é
uma realização da Feira Cultural
e Gastronômica da Cavalhada
com a Associação Cururu
Pantaneiro e a Secretaria de
Turismo. A Produção do evento
será feita pela Agência 27 e tem o
apoio da Só Dança Academia.
De acordo com Franco

Percurso será de 7 quilômetros, com largada da SICMATUR

participar devem se inscrever via
internet, no site www.morro-

mt.com.br. Os valor da inscrição
para público geral e policiais é de

NOVO ESPAÇO

Investimento na estrutura da Defesa Civil de
Cáceres reflete em melhora no atendimento

C-Com/Clovis de Almeida

A

Defesa Civil de Cáceres
acaba de ganhar uma sede
para melhor acompanhar e
administrar os problemas que visam
evitar, prevenir ou minimizar as
consequências dos eventos
desastrosos e a socorrer e assistir as
populações atingidas, preservando
seu moral, limitando os riscos de
perdas materiais e restabelecendo o
bem-estar social.
O trabalho agora está
concentrado em uma sala no prédio
da Prefeitura, equipado com
comunicação, computadores e
acomodações. A nova coordenadora
da Defesa Civil em Cáceres, Arineia
Graciela Ardaia, explica que, agora,
está mais fácil acompanhar as áreas
de risco do município. “O prefeito
Francis está nos dando todas as
condições necessárias para fazer um
bom trabalho e é o que pretendemos
fazer”, garante a coordenadora.
Arineia conta que com a
estrutura disponibilizada hoje é
possível mapear e catalogar todas os
locais com potencial de risco e
manter um acompanhamento para
tentar evitar os problemas mais
sérios. “Estamos agora conectados

valor de R$ 40,00.
De acordo com o
regulamento os inscritos deverão
estar no local de largada com pelo
menos 30 minutos de
antecedência quando serão dadas
as instruções finais.
A premiação varia de
acordo com a categoria inscrita e
classificação.

ao Governo do Estado e a Defesa
Civil em Cuiabá, que nos dão todo o
apoio que precisamos para prevenir
desastres ou suas consequências.
Através de relatórios das áreas de
risco, a gente pode também
conseguir recursos para a
prevenção”, relata a coordenadora.
Assim que assumiu a
coordenação, Arineia foi em busca
de parceiros, uma característica da
atual Administração do município.
Um dos resultados foi a doação de
um veículo para a Defesa Civil por
parte da Polícia Federal, que está
sendo viabilizado oficialmente com
apoio do Ministério Público e uma
parceria com a Marinha do Brasil
para a preparação de funcionários
públicos e voluntários na condução
de embarcações, a fim de que
possam contribuir no socorro em
rios ou em enchentes.
A coordenadora informa
ainda que já está em andamento a
formação do Plano de Contingência,
um planejamento de medidas a
serem adotadas para ajudar a
controlar situações de emergência,
num conjunto de medidas
permanentes, preventivas, de
Foto: Assessoria

socorro, assistenciais e
recuperativas, em situação normal
ou de anormalidade, Emergência ou
Estado de Calamidade Pública.
“Com o apoio de todas as secretarias
do Governo municipal, das demais
autoridades e da população, vamos
unir forças para um bom trabalho de
prevenção e proteção para as
comunidades de risco”, acentua
Arineia.
Essas iniciativas partiram
do próprio prefeito Francis Maris
Cruz, que disse pretender tornar
Cáceres um polo da Defesa Civil
regional. “Com todo o complexo de
atendimento que estamos dispondo
será possível centralizar muitos
serviços em Cáceres, facilitando
também para Mirassol, Porto
Espiridião, Pontes e Lacerda e outras
cidades vizinhas, que hoje precisam
ir até Cuiabá para resolver
problemas ligados a emergências de
seus municípios.
O investimento na Defesa
Civil de Cáceres significa agilização
de processos de socorro e
documentação para todos nós”,
garantiu Francis.
O telefone da Defesa Civil
em Cáceres é 9 9996-5966.

Valério, um dos organizadores, a
ideia é fazer um Carnaval a moda
antiga, com marchinhas, blocos
fantasiados, barracas de comidas
típicas, exposições de arte,
valorizando a cultura mato
g r o s s e n s e . Ta m b é m i r ã o
homenagear um cidadão
cacerense que contribuiu com a
história dos carnavais da cidade.
“É um momento ímpar
para a nossa cultura, pois os
jovens poderão conhecer um
pouco do que era o carnaval nas
décadas passadas, e para os que
viveram esta época, poderão
reviver este momento. O evento
irá movimentar a economia local
da cidade e poderá atrair turistas”,
finaliza Franco.
Foto: Assessoria

Idealizadores traçam projeto para o Carnaval Cultural

Coordenadora da Defesa Civil em Cáceres, Arineia Graciela Ardaia
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NEPOTISMO

O prefeito foi acionado pelo MPMT devido à prática de nepotismo

Prefeito de Comodoro condenado
por improbidade administrativa
Assessoria

Foto: Divulgação

dos requeridos alegou que os
nomeados não eram parentes
da autoridade nomeante.
O magistrado
enfatizou, no entanto, que a
súmula vinculante 13 do STF
“também se aplica às
nomeações em que o nomeado
seja parente de servidor da
mesma pessoa jurídica

investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, para
o exercício de cargo em
comissão ou de confiança”.
Consta na sentença, que
todos os requeridos possuíam
vínculo de parentesco em linha
reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, com algum
outro servidor.

PEGA NO FLAGRA

PRF prende mulher com
droga enrolada ao corpo
Da Redação

M

ulher é presa em
flagrante pela
Polícia Rodoviária
Federal com pacotes de
cocaína enrolados ao corpo.
O flagrante aconteceu
em Pontes e Lacerda, no
quilômetro 294 da BR 174,
durante a abordagem de rotina
da policia em um ônibus que
fazia linha Porto Velho-RO à
Cuiabá-MT.
A mulher de iniciais
C.S.P. durante a revista
chamou a atenção dos policiais
pelo nervosismo e pelo

Prefeito teve direitos públicos suspensos por 3 anos

A

ção proposta pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
é julgada parcialmente
procedente e prefeito de
Comodoro, Jeferson Ferreira
Gomes, é condenado por ato de
improbidade administrativa.
Além da suspensão dos
direitos políticos por três anos,
o chefe do Poder Executivo
também está proibido de
contratar com o poder público
ou receber benefícios,
incentivos fiscais ou
creditícios pelo mesmo
período.
Terá ainda que efetuar o
pagamento de multa civil de
até 10 vezes o valor de sua
remuneração. O prefeito foi

acionado pelo MPMT devido à
prática de nepotismo.
Na sentença, o juiz de
Direito Marcelo Sousa Melo
Bento de Resende classifica
como “inaceitável” gestor
público contratar familiares,
desrespeitando a Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Ele também destacou o
fato do prefeito de Comodoro
ter contrariado a manifestação
da Controladoria Interna e do
procurador municipal.
“Ora, o que levou o
gestor do município a
contrariar a manifestação da
Controladoria Interna e do
procurador municipal? Pensou
que ele faz o que bem entende?

Que a ele não se aplicam as
leis, pois ele é um político
eleito? Pensou que os
pareceres contrários poderiam
não ser observados e que não
resultariam consequências
legais? Foi-se o tempo em que
a autoridade fazia o que bem
entendia no âmbito da
administração pública”,
acrescentou o magistrado.
Além do prefeito,
também foram acionados pelo
Ministério Público os
servidores Gecimar Alves
Pereira, Alex Sandro de Jesus
Souza, Maria Josiane Teixeira
Chaves, Matheus Dall Alba,
Jessica Buch Bordinhão e José
João Fernandes. Durante a
instrução processual, a defesa

excessivo volume abdominal,
onde na revista pessoal foi
encontrado pacotes de cocaína
pura e basta base enrolados em
volta do seu abdômen, que
totalizaram 7,5 kg.
Ela confessou a PRF
que saiu de Rio Branco no Acre
com destino a Marabá (PA)
onde seria entregue a droga.
A suspeita já tem
passagem na polícia por crime
de tráfico de drogas, na época
foi presa com 2kg de
entorpecentes.
Foto: PRF

ARMA DE PVC

Força Tática apreende menores por
tentativa de roubo a idoso em Cáceres

Droga apreendida totalizou 7,5 kg

Da Redação

F

orça Tática apreendeu
dois menores na noite de
quinta-feira,17, em

Cáceres por tentativa de roubo
com simulacro de uma arma feita
com cano de PVC.
Foto: Reprodução

Menores confessam e são encaminhados ao CISC

A dupla tentou roubar um
idoso próximo ao supermercado
Fazio na entrada da cidade.
A vítima conseguiu se
esquivar dos ladrões e os
acionaram a polícia que
compareceu no local.
De porte das informações
do rumo tomado pela dupla e as
características, os policiais
saíram em diligência ostensiva,
vindo a encontra-los no bairro
Vitória Régia, momento em que
um dos menores jogou o
simulacro de PVC no mato.
D. J. A. M (17anos) e J. P.
S (15 anos)
confessaram a
tentativa de roubo e foram
encaminhados ao Centro
Integrado de Segurança e
Cidadania.

Cáceres-MT, 19 e 20 de janeiro de 2019
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CALAMIDADE FINANCEIRA

Decreto prioriza redução de gastos
sem comprometer serviços essenciais
Assessoria

Contratos, licitações e
Convênios - Todas as licitações
em curso e a serem realizadas
devem ser reavaliadas pelos
órgãos e entidades da
Administração Pública, tanto para
aquisição de bens e serviços,
quanto para execução de obras,
para ajustá-las à disponibilidade
financeira e orçamentária. Os
contratos em vigor também serão
reavaliados, visando a
essencialidade e a economia.
To d a s a s r e a v a l i a ç õ e s e
renegociações de contratos,
convênios e licitações devem ser
concluídas até dia 31 de março de
2019. Os gestores de cada pasta
terão até 5 dias depois do término
do prazo para o envio das
ponderações ao Conselho de
desenvolvimento Econômico e
Social (Condes). No período de
seis meses contados da publicação
do decreto fica proibida a
celebração de novos convênios ou
outros instrumentos desta
finalidade.
Redução de despesas - Estão
temporariamente suspensas a
assinatura de novos contratos de
custeio que impliquem em novas
despesas. Também está vedada a
prorrogação de contratos de
prestação de serviços que gerem
acréscimos de gastos. O
aditamento dos contratos
referentes à locação de veículos e
imóveis que onerem os gastos
públicos fica suspensa no período.
Estão proibidas ainda a aquisição
de imóveis e veículos, salvo os
casos para substituição dos já

locados, desde que seja
comprovada a necessidade. A
celebração de contratos para
locação de veículos também está
suspensa.
Não se incluem - Ações para
prestação de serviços públicos
considerados essenciais nas áreas
de saúde, segurança pública e
educação, além de outras
atividades de atendimento à
população. Mesmo estes atos
serão condicionados à
disponibilidade orçamentária.
Medidas emergenciais - Todos
os órgãos do governo deverão
adotar medidas emergenciais para
a redução do consumo de água,
energia elétrica, aluguéis,
telefonia, limpeza e outros.
Também terão que diminuir
despesas eventuais e
extraordinárias, como
deslocamento e horas extras com
pessoal.
Parâmetros do decreto - As
reduções de despesas e consumo
têm como base os gastos relativos
aos últimos 12 meses contados da
publicação do decreto. A
Secretaria de Estado de Gestão e
de Fazenda terá até 15 dias para
expedir atos complementares e
metas de economia a serem
i m p l a n t a d a s , c o m
acompanhamento devido do
Grupo de Apoio Técnico de
Renegociação de Contratos.
Sanções do decreto - Os titulares
d
a
s
secretarias/autarquias/empresas
públicas que não atingirem as
metas de economia estão sujeitos

a cortes de programas finalísticos
de suas pastas para adequação às
metas globais estipuladas. Os
dirigentes dos órgãos públicos ou
entidades da administração
pública direta e indireta do Poder
Executivo ficam proibidos de
apresentar propostas de edição de
norma ou adotar providência que
eleve as despesas do Estado
relativamente a gastos com
pessoal, incluindo-se a concessão
de vantagens, aumentos ou
reajustes, até mesmo adequação
de remuneração a qualquer título.
Ta m b é m e s t á v e d a d a a
reestruturação e a revisão de
planos de cargos, carreira e
subsídios, enquanto não forem
diminuídas as despesas com
pessoal a um patamar prudente,
previsto na Lei Complementar n°
101/2000.
Gastos com Pessoal - Em relação
às despesas com pessoal, os
órgãos da administração pública,
bem como as entidades, deverão
tomar as seguintes medidas:
Suspender pagamento de hora
extraordinária, exceto em
atividades policiais e de saúde,
quando houver justificativa de
interesse público; Barrar a
tramitação de processos que
tenham como objetivo a
reestruturação ou qualquer
revisão de plano de cargos,
carreiras e vencimentos da
Administração direta, autarquia e
fundacional, bem como planos de
salário das empresas públicas e
sociedades de economia mista,
pertencentes ao orçamento fiscal e

de seguridade social, que gere
despesas; Interromper a
concessão de afastamento de
servidores públicos para
realização de cursos de
aperfeiçoamento e outros que
demandem substituição, salvo
aqueles já concedidos antes do
decreto; Rescindir todas as
cessões de servidores públicos
que prevejam despesas ao órgão
de origem; Os concursos públicos
para geração de cargos ou
empregos públicos também ficam
suspensos. As autorizações já
existentes serão reavaliadas,
mesmo as que estiverem em
curso; O número de cargos
comissionados e contratos
temporários devem ser reduzidos;
Está proibida a concessão de
licença-prêmio que implique em
contratação temporária de
substituto; A licença para tratar de
interesses pessoais só estará
liberada no caso de não exigir a
necessidade de substituição do
servidor; O Condes vai monitorar
o cumprimento das metas de
redução de comissionados e
contratados temporários em
número não inferior a 3 mil.
Prioridade de recursos
Repasses constitucionais e legais
a municípios, duodécimo aos
poderes, Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
básica e de Valorização dos
Profissionais da educação
(Fundeb), obrigações tributárias e
previdenciárias, pagamento da
dívida pública e tarifa de serviços
públicos;

Prioridade no pagamento da folha
de pessoal e dos serviços de mão
de obra terceirizada, priorizará o
custeio de serviços essenciais de
saúde, educação, segurança
pública e assistência social; bem
como, a alimentação de policiais e
de reeducandos, combustíveis e a
locação de veículos essenciais à
realização das atividades
finalísticas das unidades;
Todos os órgãos devem realizar a
lista de prioridades, observando a
continuidade dos serviços
públicos;
Os secretários de Estado e os
dirigentes máximos são
responsáveis pela implementação
das ações previstas no decreto;
As unidades orçamentárias e
Administrativas adotarão
medidas para redução de despesas
fixadas neste decreto;
No prazo de 180 dias pode haver
quebra na ordem cronológica do
pagamento, quando houver
necessidades relevantes e razões
de interesse público como, por
exemplo: restrição financeira que
impeça a quitação de todas as
despesas do exercício e restos a
pagar. Quanto à quitação das
obrigações do Estado serão
priorizados os contratos vigentes,
relacionados a serviços
essenciais;
Cada uma das unidades
orçamentárias definirá suas
prioridades. A Sefaz e a Seges vão
expedir as instruções
complementares para o
cumprimento do decreto.

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

Cáceres-MT, 19 e 20 de janeiro de 2019
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ABANDONO DE EMPREGO

Assessoria

O

Procon Estadual registrou
no mês de dezembro 2.247
reclamações. No Sistema
Nacional de Informações de Defesa
do Consumidor (Sindec), foram
1.350 registros e no atendimento
online, por meio da plataforma
www.consumidor.gov.br, foram 897
reclamações.
No Sindec, a categoria de
"Serviços Essenciais” lidera o
ranking com 846 registros. “Energia
Elétrica”, com 446 atendimentos,
lidera o setor, seguido por “Água e
Esgoto”, com 202 registros e
“Telefonia Celular”, com 117
reclamações.
O segundo lugar do ranking
é ocupado pelo setor "Produtos",
com 179 reclamações, registrando
32 procedimentos para a categoria
"Artigo Para Festa",
29 para
"Telefone" e 10 para "Carro
Nacional Zero".
Assuntos Financeiros" ficou
em terceiro lugar, com 162 registros,
54 envolvendo “Cartão de Crédito”,
34 “Banco comercial” e 23 para as
categorias “Cartão de Loja” e
“Financeira”, que estão empatadas.
Na quarta posição ficou
“Serviços Privados”, com 126
registros, sendo 30 procedimentos
para “TV por Assinatura (Cabo,
Satélite, Etc.)”, 25 para
“Estabelecimento Comercial
(supermercado, loja, padaria,
locadora, frutaria, Etc.)” e 15 para
“Escola (Pré, 1º, 2º Graus e
Superior)”.

O setor “Saúde” ocupa o
quinto lugar do ranking com 24
reclamações, seguido pela categoria
de “Alimentos” que, com nove
registros, está na sexta posição do
ranking do Sindec. A sexta e última
posição do ranking de dezembro é
ocupada pela área "Habitação", com
três registros.
Atendimento Online - Por meio da
p l a t a f o r m a
www.consumidor.gov.br, o Procon
registrou 897 reclamações em Mato
Grosso. A área ''Telecomunicações''
lidera o ranking, com 361 registros;
em segundo lugar estão ''Serviços
Financeiros'', com 242 reclamações;
e em terceiro, ''Produtos de Telefonia

e Informática'', com 108 registros.
Na quarta posição está a categoria
“Transportes”, com 53 reclamações
e, em quinto lugar, aparece “Demais
Produtos”, com 43 registros.
O sexto lugar é ocupado
pela área “Demais Serviços”, com
31 registros, e o sétimo pela
categoria “Turismo/Viagens”, que
teve oito reclamações.
Em oitavo lugar, com sete
reclamações, está a área “Saúde”,
seguida por “Água Energia e Gás'',
com apenas 1 registro cada.
“Alimentos”, “Educação” e
“Habitação” não tiveram registro no
mês de dezembro na plataforma
www.consumidor.gov.br.

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.

Foto: Mayke Toscano/Gcom-MT

Foram mais de 2 mil atendimentos no mês de dezembro

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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ARBITRAGEM

Wágner Reway apita abertura
oficial do Matogrossense 2019
Redação c/ Assessoria
Foto: Arquivo

Reway comandará a partida
entre Cuiabá e Luverdense

O

SEM LAUDOS

Juara não apresenta laudos do estádio e jogo
contra o Cuiabá é transferido para Sinop
Assessoria FMF

A

Federação Matogrossense de Futebol
divulgou na tarde desta
quinta-feira a Portaria
005/2019 alterando o local da
partida entre Juara e Cuiabá

válido pela 2ª rodada do
Campeonato Mato-grossense
Martinello 2019.
O confronto estava
marcado para domingo (27), às
16h, no estádio Danilo Pagot,
Foto: Divulgação

Estádio Danilo Pagot, Juara

Cáceres-MT, 19 e 20 de janeiro de 2019

na cidade de Juara. Por falta de
apresentação dos laudos
necessários para a liberação do
estádio em tempo hábil, a
partida será transferida para o
estádio Gigante do Norte, em
Sinop, com data e horário
mantidos.
Para estar apto a sediar
jogos, os responsáveis terão
que apresentar os laudos de
Segurança (Polícia Militar),
Condições Sanitárias e
Higiene (Vigilância Sanitária),
Prevenção Combate, Incêndio
e Pânico (Corpo de
Bombeiros) e Engenharia,
Acessibilidade e Conforto
(CREA).
C a s o
s e j a m
apresentados, o estádio Danilo
Pagot poderá receber as
partidas do Mato-grossense
Martinello 2019 normalmente.
O Juara será mandante
em mais três rodadas ainda
nesta 1ª fase.

árbitro da FIFA/MT
Wágner Reway, foi
escalado pela
Federação Matogrossense de
Futebol para apitar o jogo entre
o Cuiabá e Luverdense na
abertura oficial
do
Campeonato Matogrossense
Martinello 2019, que acontece
neste domingo.20.
O quarteto responsável
por conduzir a partida será
composto por Fábio Rubinho e
Gislan Antônio Garcia.
Alberth da Silva será o quarto
árbitro.
No sábado (19), Dom
Bosco e Operário F.C LTDA
terá Leonardo Lorenzatto no
comando, auxiliado por
Gustavo Aníbal e Rodolfo
Ortiz.
O quarto árbitro será
João Paulo Reveles. Pela

manhã no Gigante do Norte,
Rodrigo da Fonseca
comandará o apito no
confronto entre Sinop e Juara,
assistido por Marcelo Grando e
Joadir Leite Pimenta.
Hermes Leite da Silva
completa a equipe de
arbitragem. Às 18h, no estádio
Zeca Costa, Araguaia e Mixto
terá a arbitragem de Marcelo
Alves dos Santos, em conjunto
com Douglas Henrique
Nogueira, Dionísio Ferreira
Lima e Silvio André de Lima.
Fechando a 1ª rodada do Matogrossense Martinello 2019,
Operário Várzea-grandense e
União na quarta-feira (23) será
comandada novamente por
Wágner Reway, auxiliado por
Renan Angelim e Fernanda
Krugger. Pedro Henrique Pio
será o quarto árbitro.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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*****************

Boas vindas a princesinha Maria
Clara, terceira filha do casal
Marco Antonio e Anelisa, que
nasceu no dia 8 de janeiro,
trazendo ainda mais alegrias as
famílias Mendes e Carvalho. As
maninhas Maísa e Marina estão
radiantes de felicidades com a
chegada da mais nova integrante
da família. Que Deus derrame
bênçãos e que Maria Clara cresça
com muita saúde.

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

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando dias de movimento
em projetos de médio prazo,
pessoais e/ou profissionais. O
contato com pessoas e
empresas estrangeiras ganha força e uma
viagem internacional pode ser marcada ou
realizada nos próximos dias.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
movimento na vida social.
Acordos e negociações
relacionados a um novo projeto ou
contrato podem ser realizados. O período
é ótimo para planejar ou realizar viagens e
começar novos cursos.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
acordos e negociações que
podem envolver uma grande
soma de dinheiro. O momento pode estar
relacionado a uma sociedade ou parceria
financeira, um empréstimo ou processo de
divórcio.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
movimento na vida material
e financeira, mas você deve
tomar cuidados redobrados com a euforia
e a tendência a negar a realidade. Ilusões
não são bem vindas, especialmente
quando se trata de dinheiro.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. O
momento é ótimo para socializar, divertirse e aproximar-se de quem ama. Um
romance pode começar a qualquer
momento.

Vênus se une a Júpiter em
seu signo e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
crescimento e expansão,
além de uma forte necessidade de estar em
contato mais profundo consigo mesmo. O
período pode envolver aumento dos
rendimentos ou mesmo a decisão por um
novo curso.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias
agradáveis, de muito prazer
e divertimento, especialmente no
trabalho. O momento pode estar
relacionado com a chegada de um
esperado projeto. Dia ótimo para cuidar
da saúde.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um
tenso aspecto de Netuno
em Peixes, indicando dias
de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. O período é ótimo para entrar em
contato com emoções profundas, mas
também para começar o planejamento
de um novo projeto.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de uma pessoa
interessante, que pode mexer com seu
coração. Um romance pode ser desenhado
e/ou dar um passo à frente nos próximos
dias.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos novos e antigos. O período é ótimo
para a realização de novos contatos
comerciais com grandes empresas, clubes
e instituições.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
interiorização e
necessidade de estar perto dos seus.
Você estará mais envolvido com sua
vida doméstica e os relacionamentos
familiares. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada.

Vênus se une a Júpiter em
Sagitário e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando dias de
movimento em projetos
profissionais e planos de negócios, que
podem trazer crescimento e expansão
em sua vida profissional e carreira. O
sucesso começa a ser desenhado.

Os parabéns desse fim de semana é endereçado a querida
Sebastiana Pacheco, conhecida carinhosamente por Tiana. Ela
celebra mais um ano de vida neste domingo e recebe o carinho
mais que especial da família e rol de amigos. Que seu sorriso
continue farto, que a felicidade seja sua companheira e que a
saúde lhe acompanhe por todos os dias de sua vida.
Felicidades...Tim tim!!!

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

Já estão na city, depois de curtirem dias maravilhosos de sol,
mar e muita diversão o casal Geva Bodoni e Michelline Tavares,
que viajaram de férias para a cidade maravilhosa e retornaram
ao lar com as energias carregadas. Um bom ano a vocês.

*****************
Desejamos breve recuperação a
Guilherme Vargas que passou por
procedimento cirúrgico na capital. Que
possa voltar pra casa o mais rápido
possível. Se cuide amigo e receba
nossas energias positivas.

