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Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Lua, Urano e Marte, em 
ótimos aspectos entre si, 
envolvem diretamente seu 
signo indicando dias de 
mudanças rápidas e benéficas 
para o seu coração. Um novo 
romance pode começar a 

trazer alegrias e você decidir transformá-lo 
em namoro. O dia é ótimo para estar com seu 
amor, com os filhos, ou para dedicar-se a 
projetos que envolvam a criatividade.
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By Rosane Michels

Esotérico

Lua, Urano e Marte, em 
ótimos aspectos entre si, 
trazem um novo equilíbrio às 
suas emoções, indicando um 
dia de movimento em sua 
vida doméstica e familiar. O 

dia é ótimo para estar junto dos seus e para 
receber amigos queridos em sua casa. Você 
estará mais fechado e voltado para o seu 
mundo emocional e consciente de quem 
realmente lhe faz feliz.

Lua , Urano e Marte em 
ótimos aspectos entre si, 
p r o m e t e m  m u d a n ç a s  
agradáveis e importantes em 
seu mundo emocional, que 
passa por um momento de 

equilíbrio. Aproveite as boas energias para 
relaxar, meditar e praticar yoga e meditação. 
O dia é ótimo para dedicar-se ao 
planejamento de novos projetos, que serão 
colocados em prática nos próximos dias.

Lua, Urano e Marte, em 
ótimos aspectos entre si, 
indicam um dia de movimento 
positivo em seus contatos 
profissionais trazendo novas 
oportunidades de firmar um 

novo contrato de trabalho. O contato com 
amigos e irmãos é amplamente beneficiado, 
assim como os compromissos e atividades 
sociais. Se puder, faça uma viagem rápida de 
lazer para reciclar sua energia vital.

Lua, Urano e Marte, em 
ótimos aspectos entre si, 
movimentam positivamente 
suas finanças e trazem novas 
oportunidades de ganhos. Um 
projeto, apresentado em 

alguns dias ou semanas, pode começar a 
apresentar bons resultados e lucros. A compra 
ou venda de um bem ou imóvel pode ser 
firmada. O dia é ótimo para novos 
investimentos.

Lua  em seu signo, Urano e 
Marte em ótimos aspectos 
entre si, indicam mudanças 
interessantes em sua vida. Uma 
boa notícia pode chegar ainda 
h o j e  i n d i c a n d o  n o v o s  

caminhos, na vida prática e emocional. Você 
estará mais aberto e receptivo, mais simpático 
e emotivo. O dia é ótimo para estar juntos de 
parentes queridos e amigos íntimos. 
Aproveite as boas energias.

Lua, Urano e Marte em 
ótimos aspectos entre si, 
movimentam projetos de 
médio prazo, envolvendo 
viagens internacionais e 

contatos com pessoas e/ou empresas 
estrangeiras. O dia segue tranquilo, com 
boas notícias relacionadas ao setor. Você 
estará otimista e cheio de fé. Aproveite este 
dia para praticar a meditação e yoga; para 
contatar o Sagrado dentro de si mesmo.

Lua Urano e Marte em ótimos 
aspectos entre si, deixam 
você mais preocupado com 
estratégias, que se tornam 
importantes para conseguir 
atingir algumas metas. Uma 

grande soma de dinheiro pode estar 
envolvida nesse processo, que pode 
envolver uma sociedade ou parceria 
comercial. Uma boa notícia pode chegar, um 
novo passo pode ser dado ainda hoje.

Lua, Urano e Marte em ótimos 
aspectos entre si, movimentam 
de maneira bastante positiva 
seus relacionamentos pessoais 
e profissionais. Uma boa 
notícia pode chegar e trazer as 

mudanças necessárias para a efetivação de 
uma nova sociedade ou parceria comercial. 
Você estará mais aberto e receptivo, mais 
simpático e comunicativo e, por isso, pode 
atrair um novo amor.

Lua, Urano e Marte em ótimos 
aspectos entre si, podem trazer 
uma boa notícia relacionada a 
um novo projeto de trabalho. 
Sua energia vital está em 
equilíbrio e o dia é ótimo 

também para começar um novo programa de 
exercícios, ou uma nova dieta. Se estiver 
envolvido em um processo de seleção para 
um novo emprego, pode receber uma boa 
novidade ainda hoje.

Lua , Urano e Marte em ótimos 
aspectos entre si, prometem 
u m  n o v o  e  a g r a d á v e l  
movimento em sua vida social, 
com a aproximação de amigos 
queridos. Uma nova amizade 

pode ser feita ainda hoje, que promete trazer 
algumas mudanças benéficas à sua vida. O 
dia segue tranquilo e equilibrado e você deve 
aproveitar as boas energias para trazer o 
equilíbrio necessário aos seus sentimentos.

Lua , Urano e Marte em ótimos 
aspectos entre si, prometem 
um ótimo movimento em seus 
projetos profissionais e planos 
de carreira. O dia promete 
trazer boas notícias, que pode 
ser a aprovação de um novo 

projeto, o convite para fazer parte de uma 
nova equipe de trabalho ou empresa, ou 
mesmo uma promoção. Fique atento a novas 
oportunidades que, certamente, chegarão.
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Um alô mais que especial ao charmoso casal 
Rodnei Redez e Ranikelly Vivian que hoje estão 
comemorando um mês de namoro. Desejamos os 
mais sinceros votos de felicidades e rogamos a 
Deus que ele continue abençoando esta linda 
união.

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

Competência, seriedade e simpatia fazem parte do 
cotidiano da charmosa Sub. Oficial da PM Rosana 
Mendes que realiza um ótimo trabalho na Policia 
Ambiental. Sucessos!

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

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

Família linda e abençoada por Deus assim é Bruno 
Brandão, sua esposa Elizandra e o príncipe Enzo que 
encantam a todos com o seu jeito de ser. Bom dia!

Um alô mais 
que especial ao 
c a s a l  n o t a  
1.000 Sebastião 
G i ra lde l l i  e  
Mariangela que 
todos os dias 
acompanham 
as notícias da 
nossa city e 
região através 
do JCC. Um 
abraço extensivo a toda equipe da Tato Embalagens. 

U m a  ó t i m a  
quarta-feira ao 
simpático Big 
Regis que estará 
a n i m a n d o  a s  
cinco noites da 
grandiosa 51ª 
Expo Cáceres. 

U m  ó t i m o  
d i a  a o  
S a r g e n t o  
M e d e i r o s  
q u e  e s t a  
desenvolven
d o  u m  
b r i l h a n t e  
trabalho no 
C a n i l  
Integrado de 
Fronteira.
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TRE-MT instala 68 postos de justificativas; eleitor 
também pode justificar em qualquer local de votação

 O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral nos dias da 
votação deve justificar a ausência às urnas perante a Justiça Eleitoral. 
Esta justificativa poderá acontecer em qualquer local de votação, ou nas 
68 urnas eletrônicas instaladas em locais estratégicos do Estado, como 
rodoviárias, aeroporto, praças públicas, câmaras legislativas e outros. O 
processo de justificativa é simples e gratuito. Página 03

Alunos de Engenharia Florestal do IFMT Cáceres socializam 
conhecimentos com práticas em viveiro florestal

 Por meio do Projeto "Ensinamentos Práticos em Viveiro 
Florestal: Coleta de Sementes e Produção de Mudas Nativas", 16 
acadêmicos do 9º semestre de Engenharia Florestal do Instituto Federal 
de Mato Grosso, Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo intensificaram a 
formação profissional com vivências em projetos de ensino atuando 
junto aos acadêmicos do 1º ao 7º semestre do curso como facilitadores do 
conhecimento.  Página 03

“A culpabilização da vítima estimula a
 prática de novos abusos”, afirma juíza

 A Organização das Nações Unidas 
(ONU) divulgou neste final de semana um 
levantamento estarrecedor. Para 33% da 
população brasileira, a vítima é considerada 
culpada pelo estupro sofrido. A pesquisa foi 
realizada pelo Datafolha com o objetivo de 
medir a responsabilização da mulher por atos de 
violência sexual.“Mulheres que se dão ao 
respeito não são estupradas.” A afirmativa 
obteve a concordância de 42% dos homens e 
32% das mulheres entrevistadas, enquanto que 
63% das mulheres discordam.  Página 04

Atendimento emergencial 
da Polícia Civil não será 

prejudicado com o 
novo horário 

ELEIÇÕES 2016

Foto: Arquivo

O processo de justificativa é simples e gratuito
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Dois lutadores de MT irão disputar 
o Mundial Júnior de Kung Fu Rombo da Previdência

COTIDIANO
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determinante para o abuso. Para a 
juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 
10ª Vara Criminal e 1ª Vara 
Espec ia l i zada  de  Vio lênc ia  
Doméstica e Familiar contra a 
Mulher de Cuiabá, os números são 
alarmantes e devem ser vistos com 
preocupação, uma vez que retratam 
o que é vivido pelas mulheres de 
todo o Brasil, todos os dias, nas mais 
diferentes situações, o julgamento 
machista e preconceituoso.
 A juíza argumenta que as 
mulheres são vítimas diariamente de 
reações preconceituosas, fruto de 
um comportamento social machista 
que se arrasta por gerações, e que 
busca na culpabilização da mulher, a 
justificativa para as agressões 
praticadas. “Vivemos em uma 
sociedade patriarcal, onde as 
mulheres  são  subjugadas  e  
condenadas nos mais diferentes 
aspectos, seja na maneira de vestir, 
caminhar, sorrir, na maquiagem que 
usa, nos amigos que tem, pelo 
horário que está na rua, sobre as 
mulheres recaem cobranças sobre 
comportamentos perfeccionistas 
que não se estendem ao restante da 
sociedade”, categoriza Ana Cristina.
 O combate à cultura do 

por índice considerado mais 
favorável em determinada 
época.

de correção do FGTS são 
estabelecidos pela legislação, 
não podendo haver substituição 

 Organização das Nações AUnidas (ONU) divulgou 
neste final de semana um 

levantamento estarrecedor. Para 
33% da população brasileira, a 
vítima é considerada culpada pelo 
estupro sofrido. A pesquisa foi 
realizada pelo Datafolha com o 
o b j e t i v o  d e  m e d i r  a  
responsabilização da mulher por 
atos de violência sexual.“Mulheres 

que se dão ao respeito não são 
estupradas.” A afirmativa obteve a 
concordância de 42% dos homens e 
32% das mulheres entrevistadas, 
enquanto que 63% das mulheres 
discordam.
 O resultado evidencia o 
c o m p o r t a m e n t o  m a c h i s t a  
impregnado entre homens e 
mulheres, que acreditam que a 
pos tu ra  da  mulher  é  f a to r  

ser praticada por qualquer pessoa, 
independente da relação com a 
vítima, e em qualquer cenário, 
incluindo a casa e o trabalho. O ato 
pode acontecer em casa ou na 
rua.Dados do 9º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública apontam que 
foram registrados 47.646 casos de 
estupro em todo o país em 2014, o 
que significa um estupro a cada 11 
minutos.
 A pesquisa mostrou ainda 
que 65% da população têm medo de 
sofrer violência sexual. Em termos 
regionais, o maior medo é verificado 
nas regiões Norte e Nordeste do país, 
a t i n g i n d o  7 2 %  d e  t o d a  a  
p o p u l a ç ã o . N o  e n t a n t o ,  s e  
verificamos apenas as respostas das 
mulheres, notamos que 90% das 
mulheres que residem no Nordeste 
afirmam ter medo de sofrer violência 
sexual, seguidas de 87,5% da 
população feminina do Norte, 84% 
no Sudeste e Centro-Oeste e 78% no 
Sul do país, aponta o documento.No 
Brasil, a pena para o crime de 
estupro varia de seis a 12 anos, 
podendo chegar a 30 anos, a maior 
pena prevista no ordenamento 
jurídico brasileiro em caso de morte 
da vítima.

machismo - causa primeira da 
violência contra a mulher – deve ser 
intensificado pela sociedade. Para a 
juíza, o comportamento machista 
instalado entre as mulheres 
contribuem fatalmente para a 
disseminação da violência contra o 
gênero, e não podem ser vistos com 
normalidade.A magistrada alerta 
que os números são fortes, mas não 
revelam outro aspecto da violência 
sexual, aquela em que as mulheres 
s ã o  s u b j u g a d a s  p o r  s e u s  
companheiros.
 “ N ã o  p o d e m o s  
desconsiderar que quando a mulher 
se recusa a manter uma relação 
sexual, e ainda assim o companheiro 
insiste, ela está sofrendo um abuso e 
sendo agredida em sua intimidade e 
no respeito de suas vontades, 
principalmente de seu corpo, isso é 
mais recorrente do que imaginamos, 
e também é estupro”, frisa a juíza.
 Para a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a violência sexual 
é “qualquer ato sexual ou tentativa 
de obter ato sexual, investidas ou 
comentários sexuais indesejáveis ou 
tráfico ou qualquer outra forma, 
contra a sexualidade de uma pessoa 
usando coerção”. A violência pode 

“A culpabilização da vítima estimula a 
prática de novos abusos”, afirma juíza

Juíza argumenta que as mulheres são vítimas diariamente de reações preconceituosas
ESTARRECEDOR

Assessoria

 STJ (Superior Tribunal Ode Justiça) determinou 
nesta segunda-feira (26) 

a suspensão temporária de todos 
os processos que discutam a 
possibilidade de a TR (Taxa 
Referencial) ser substituída 
como índice de correção 
monetária dos saldos das contas 
vinculadas ao FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 
A suspensão vale até que a 
Primeira Seção do STJ julgue um 
recurso especial apresentado 
pelo Sintaema (Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto 
e Meio Ambiente de Santa 
Catarina), que alega ilegalidade 
no uso da TR pela Caixa 
Econômica  Federa l  pa ra  
c o r r e ç ã o  d o  F G T S  d o s  
trabalhadores representados pela 
entidade. Pelo menos 29,4 mil 

ações que tratam do assunto já 
estão suspensas, segundo STJ. 
 O novo Código de 
Processo Civil, que entrou em 
vigor em março deste ano, 
determina que, quando houver 
um grande número de recursos 
especiais com teses idênticas, os 
méritos podem ser julgados por 
amostragem.  Is to  é ,  são  
selecionados alguns recursos 
para serem julgados -enquanto 
todos os outros têm a tramitação 
suspensa ,  e  a s  dec i sões  
publicadas são igualmente 
aplicadas aos demais. O ministro 
B e n e d i t o  G o n ç a l v e s ,  
responsável pela suspensão, 
estabeleceu prazo de 30 dias para 
q u e  e n t i d a d e s  e  ó rg ã o s  
interessados no julgamento se 
manifestem.
INPC ou IPCA - Segundo o 

Sintaema, o parâmetro fixado 
para a correção monetária, 
estabelecido pela Lei 8.177/91, 
não promove efetiva atualização 
monetária desde 1999, o que 
distanciaria progressivamente os 
saldos aplicados no fundo dos 
índices oficiais de inflação. O 
sindicato quer que a TR seja 
substituída por índices como o 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) ou o 
IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) -o índice 
oficial de inflação do país. Em 
agosto, o INPC foi a 0,31%, e o 
IPCA, a 0,44%, enquanto a TR 
ficou em 0,25%. 
 Em 2010, o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 
em Porto Alegre, negou pedido 
semelhante do Sintaema, sob o 
entendimento de que os critérios 

Foto: Ilustração

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha com o objetivo de medir a responsabilização da mulher por atos de violência sexual

STJ suspende ações que tentam aumentar correção do FGTS
A FOLHAPRESS
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Pelo menos 29,4 mil ações que tratam do assunto já estão suspensas

DENÚNCIA ANÔNIMA
Ao julgar o recurso de Apelação nº 101818/2016, a 
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso confirmou o entendimento de que a polícia 
pode dar inicio à investigação criminal com base apenas 
em uma denúncia anônima, sem que isso viole o art. 5º, 
inciso IV, da Constituição Federal, que proíbe o 
anonimato. O caso julgado refere-se à condenação de um 
homem que foi preso portando arma de fogo sem 
autorização. No julgamento, a câmara decidiu que a 
denúncia anônima repassada à polícia sobre a prática de 
posse irregular de ama de fogo é indício significativo e 
legal para desencadear a investigação policial, 
confirmada com apreensão da arma.O anonimato, 
vedado pela Constituição Federal, não se aplica a esta 
fase pré-processual, sendo que a prova posterior dela 
decorrente não viola o artigo 5º, inciso IV, da 
Constituição Federal ou artigo 156 do Código de 
Processo Penal, portanto legal. Além disso, os julgadores 
entendem que é típica a conduta do crime de posse ilegal 
de arma de fogo de uso permitido, pois não se encontra 
abarcada pela excepcional vacatio legis indireta prevista 
nos arts. 30 e 32 da Lei n.º 10.826/03.O acórdão referente 
ao recurso de Apelação nº 101818/2016 foi divulgado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 9865, publicado no dia 23 
de setembro.

ELEITORES

A partir desta terça-feira (27) e até 48 horas depois do 
encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser 
preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude 
de sentença criminal condenatória por crime 
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. 
A determinação consta do Código Eleitoral (artigo 
236).No entanto, o eleitor poderá ser preso em flagrante 
delito se arregimentar outros eleitores ou fizer 
propaganda de boca de urna no dia da eleição. Também 
constitui crime usar alto-falante e amplificador de som, 
promover comício ou carreata e divulgar qualquer 
espécie de propaganda de partido político ou 
candidato.O eleitor que for flagrado praticando tais 
crimes será punido com detenção de seis meses a um ano, 
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade 
pelo mesmo período, e multa no valor de 5 mil a 15 mil 
UFIR.

NOVOS APLICATIVOS DA JUSTIÇA 
ELEITORAL

Os aplicativos (Apps) “Resultados”, “Boletim na Mão” e 
“Eleições 2016” desenvolvidos pela Justiça Eleitoral já 
estão disponíveis para download gratuito na loja Google 
Play. Os usuários do sistema IOS poderão baixar os 
aplicativos nos próximos dias. Para as eleições deste ano, 
a Justiça Eleitoral vai disponibilizar, ao todo, 11 
aplicativos para dispositivos móveis –smartphones e 
tablets (Android e IOS). Além desses três, já estão 
disponíveis os seguintes: Mesários, Agenda JE, JE 
Processos, Candidaturas e Pardal. O App “ ” Resultados
permite ao cidadão acompanhar, em tempo real, o 
resultado das eleições deste ano. Os resultados do 
primeiro turno serão divulgados, via aplicativo, a partir 
das 17h do dia 2 de outubro. Nos municípios em que 
houver segundo turno, as informações estarão 
disponíveis a partir das 17h do dia 30 de outubro. Já o 
aplicativo “ ” permite que o resultado do Boletim na Mão
pleito municipal de 2016 seja conferido por meio do 
código QR – um código de barras em 2D que pode ser 
escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm 
câmera fotográfica. A ferramenta possibilita que 
qualquer cidadão acesse de forma rápida, segura e 
simplificada as informações contidas nos Boletins de 
Urna, documentos que são impressos após o 
encerramento da votação e afixados em quadros de aviso 
nas seções eleitorais.

LEILÃO DE CARROS APREENDIDOS

O leilão online de veículos realizado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito poderá receber lances até às 9h 
desta quarta-feira (28). Estão sendo leiloados, 118 carros 
que estão apreendidos há mais de 60 dias no pátio da 
autarquia, em Cuiabá. Pessoas físicas e jurídicas estão 
autorizadas a participarem.O valor mínimo inicial varia 
entre R$ 300 a R$ 12 mil, de acordo com o porte e o ano 
do carro. Para visitação dos veículos, é necessário 
agendamento pelo e-mail: cuiabá. . nucleo@sbjud.com.br
Já no dia do encerramento do leilão online, não é 
permitida a visitação dos veículos. No site da leiloeira 
encontram-se imagens dos devidos veículos que estão 
sendo leiloados.  Antes de ofertar o lance, os interessados 
devem se cadastrar pelo site e em seguida enviar cópias 
dos documentos digitalizados para o e-mail: 
cuiabá. .  As cópias dos nucleo@sbjud.com.br
documentos serão aceitas até 24h antes do encerramento 
do leilão. Para arrematar o veículo, o interessado deverá 
pagar a comissão de 5% do valor do bem arrematado para 
a leiloeira e, em até três dias úteis pagar o valor total do 
veículo através do Documento de Arrecadação (DAR). O 
Edital do Leilão 001/2016 foi publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) no dia 12 de setembro de 2016.

Leia e assine o
Jornal Correio 
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 Desculpem o transtorno, mas 
precisamos conhecer os nossos 
números se realmente quisermos falar 
sobre  o  a l egado  dé f i c i t  da  
Previdência. Embora ninguém 
explique a mágica pela qual a 
generalização de contratos precários 
de trabalho – terceirização - geraria 
novos postos de emprego, ao invés de 
simplesmente transformar os 
empregos minimamente dignos 
existentes em contratos de baixa 
qualidade, sem proteção, como 
parece ser o caminho natural de 
a c o m o d a ç ã o  d o s  m e r c a d o s ,  
dedicaremos esse espaço à questão 
das consequências previdenciárias da 
terceirização
 De repente, o Brasil parou. Só 
se fala em crise. As manchetes dos 
jornais foram tomadas por gurus 
como o Professor José Pastore – 
conhecido defensor da redução do 
sistema de proteção ao trabalhador – 
que afirmam que a superação da crise 
exige reformas.
 Ainda que não se tenha clareza 
d o  c o n t e ú d o  d a s  r e f o r m a s  
pretendidas, segundo o discurso 
dominante, parece não haver espaço 
para dúvidas de que há um rombo na 
Previdência – pela qual deveriam 
pagar os beneficiários - e de que a 
legislação trabalhista – com direitos 
“excessivos” - seria um empecilho ao 
desenvolvimento. 
 A terceirização contribui 
decisivamente para o rombo da 
Previdência e das contas públicas. 
Claro que uma afirmação dessas 
carece de explicações, pois desafia o 
discurso hegemônico. Desculpem o 
t r a n s t o r n o ,  p r e c i s a m o s  d o  
autoconhecimento, da realidade 
brasileira. Vamos a alguns números.
 Levantamento nos dados de 
Comunicações de Acidentes de 
Trabalho – CAT, do Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS), indicam que entre os anos de 
2011 e 2013 o Brasil teve mais de 600 
mortes de vítimas de acidentes de 
trabalho, apenas com máquinas e 
equipamentos. No mesmo período, 
m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s  
produziram 221.843 acidentes. 
Foram comunicados 41.993 fraturas 
(270 por  semana)  e  13.724 
amputações (12 por dia).
 No processo de terceirização, 
são transferidas para empresas 
menores a responsabilidade pelos 
riscos do processo de trabalho. Como 
mágica, os riscos inerentes à 
atividade da empresa que se beneficia 

do trabalho são repassados para 
prestadoras de serviços que não têm 
condições tecnológicas e econômicas 
para gerenciá-los. O processo elege 
as vítimas. São trabalhadores sem 
preparo para os postos de trabalho 
mais precários e arriscados. Assim, 
completa-se um ciclo de infortúnios e 
adoec imen tos  que  v i t ima  o  
trabalhador.
 Dados recentes indicam que a 
Previdência arca com o custo anual de 
R$ 18 bilhões em razão de acidentes 
de trabalho. A esse valor, que 
contempla apenas os trabalhadores 
formais, deveriam ser agregados os 
custos da saúde pública no tratamento 
de enfermos e sequelados.
 O mesmo Professor José 
Pastore, conhecido crítico da 
“excessiva” proteção proporcionada 
pelo Direito do Trabalho, estimou os 
gastos totais anuais com os acidentes 
de trabalho no Brasil (Governo e 
empresas), no ano de 2009, na casa 
dos R$ 71 bilhões. É um valor 
colossal!
 Po i s  bem.  Apesa r  das  
restrições atuais, cerca de 26% dos 
trabalhadores já são terceirizados. 
Dados do TST e do DIEESE indicam 
que oito em cada dez acidentes de 
trabalho, nos setores de maior risco, 
acontecem com profissionais 
terceirizados.
 Não é difícil concluir que a 
genera l ização  dos  con t ra tos  
terceirizados, atingindo a área fim, 
tende a produzir maior número de 
acidentes. Teremos acidentes mais 
graves, com maiores custos para a 
Previdência. Talvez tenhamos que 
multiplicar por três ou quatro os 
números apontados pelo Professor 
Pastore. Uma provocadora história da 
sabedoria sufi – vertente mística do 
Islã - descreve o diálogo de um 
homem que se aproxima do amigo 
que está agachado procurando algo 
sob a luz de um poste. Descobre que o 
amigo procura uma chave. Depois de 
vasculhar o local, o homem resolve 
indagar se o amigo tem certeza de que 
perdera a chave ali. A resposta é não. 
A chave havia sido perdida em outro 
local. Mas lá está escuro demais para 
a busca.
 Algo semelhante acontece 
com o alegado rombo da Previdência. 
A solução mais tentadora, ao  menos
no que diz respeito à terceirização, 
pode não produzir o  resultado
esperado. 
Leomar Daroncho é Procurador do 
Trabalho.

Rosane Michels - Editora
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 “Ninguém reforma a casa para 
piorá-la, só para melhorar. Você pode 
pensar que não é o momento para 
reforma das leis trabalhistas porque 
temos 10 milhões de desempregados. 
Mas, se não o fizermos, vamos para 15 
ou 20 milhões”. Assim o ministro Ives 
Gandra Martins Filho, presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
fundamenta sua posição favorável à 
flexibilização das normas que regem as 
relações entre empregados e empresas.

 Por suas posturas, o ministro 
alinha-se entre aqueles que defendem a 
necessidade de modernizar a famosa 
CLT, um alentado arcabouço jurídico 
que data dos anos 1940 – quando a 
realidade do mundo e do trabalho era 
outra,  bem  complexa e menos
multifacetada. Em contraposição, estão 
os que veem qualquer mudança como 
uma ameaça  aos  d i re i tos  dos  
trabalhadores, apontando riscos de 
precarização.

 É no meio dessa polêmica que a 
Justiça do Trabalho completa 75 anos, 
com inegáveis bons serviços prestados 
ao País. Mas para se chegar a bom termo 
no impasse é aconselhável deixar as 
paixões de lado e examinar alguns dados 
com olhar crítico e serenidade. O nó da 
questão está em alguns pontos críticos, 
sempre citados com invocação a uma 
temida e possível precarização.

 Mas, será que, a exemplo de 
tantas outras nações desenvolvidas, por 
exemplo, os acordos coletivos – 
avalizados por poderosos sindicatos 
pa t rona i s  e  de  t r aba lhadores ,  
efetivamente representativos – não 
atenderiam melhor às peculiaridades de 
determinado setor do que uma 
engessada e defasada legislação? Tais 
acordos não resultariam em ganhos para 
as duas partes e, principalmente, para a 
competitividade da economia brasileira?

 Hoje, com as instituições 
democrát icas comprovadamente 
fortalecidas e atuantes, o Brasil teria, 
certamente, condições objetivas para 
estabelecer um marco regulatório que 
garantisse a proteção ao  e, trabalhador
ao mesmo tempo, assegurasse condições 
mais favoráveis para o desenvolvimento 
da economia. 

 A f i n a l ,  c o m o  d i z  c o m  
propriedade o presidente do TST, a meta 
maior é evitar que, a pretexto de proteger 
o empregado, se inviabilize a empresa, a 
produção e, portanto, o emprego.

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

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do 
Conselho de Administração do CIEE.
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que orientou os alunos nas 
práticas envolvendo a temática 
solo.  Ao todo, 106 alunos do 
curso de Engenharia Florestal 
participaram das atividades.
             "Fazemos um feedback 
com avaliação contínua ao final 
de cada atividade com todos os 
grupos para que, cada vez mais , 
eles possam aprimorar os 
conhecimentos e a didática 
aplicada", afirma o professor 
Everton.
            O projeto instituído pelo 
campus em 2015  integra ações 
de fomento à iniciação científica 
e fortalecimento as ações 
pedagógicas e de ensino na 
instituição. Desenvolvidos com 
recursos próprios do campus, os 
projetos de ensino contemplam 
cursos superiores e cursos 
t é c n i c o s  s u b s e q u e n t e s  e   
integrados ao ensino médio.

or meio do Projeto P"Ensinamentos Práticos 
em Viveiro Florestal: 

Coleta de Sementes e Produção 
d e  M u d a s  N a t i v a s " ,  1 6  
acadêmicos do 9º semestre de 
Engenharia Florestal do Instituto 
Federal de Mato Grosso, Campus 
Cáceres - Prof. Olegário Baldo 
intensificaram a formação 
profissional com vivências em 
projetos de ensino atuando junto 
aos acadêmicos do 1º ao 7º 
semes t re  do  curso  como 
facilitadores do conhecimento.         
 C o o r d e n a d o s  p e l o  
professor Everton Almeida, 
mestre em Ciências Ambientais, 
os alunos, organizados em 
grupos, ministraram durante os 
últimos três meses cursos com 
abordagens direcionadas a 
seleção de matriz e coleta de 

sementes, a  escolha adequada de 
rec ip ientes  e  preparo  de  
substrato,  quebra de dormência, 
semeadura e plantio, incluindo a 
etapa de manejo de viveiro e 
preparação das mudas para 
campo. 
 "O projeto de ensino 
configura-se como abertura para 
os próprios alunos tornarem-se  
protagonista na produção do 
conhecimento. Eles pesquisam e 
se preparam para conduzir as 
atividades sob nossa orientação. 
A l é m  d o  v a l o r  d i d á t i c o  
pedagógico, o projeto tem 
suporte financeiro para o 
desenvolvimento das atividades", 
explica o coordenador.
            O trabalho contou com a 
contribuição da doutora em 
M i c r o b i o l o g i a  d o  S o l o ,  
professora Gláucia Alves e Silva, 

 eleitor que estiver fora Odo seu domicílio eleitoral 
nos dias da votação deve 

justificar a ausência às urnas 
perante a Justiça Eleitoral. 
 Esta justificativa poderá 
acontecer em qualquer local de 
votação, ou nas 68 urnas 
eletrônicas instaladas em locais 
estratégicos do Estado, como 
rodoviárias, aeroporto, praças 
públicas, câmaras legislativas e 
outros (veja relação abaixo). O 
processo de justificativa é 
simples e gratuito. 
 O eleitor se dirige a um 
dos postos de atendimento onde 
receberá um formulário de 
Requerimento de Justificativa 
Eleitoral que, após preenchido, 
deve ser entregue ao mesário. É 
necessár io  apresentar  um 
documento oficial com foto e o 
número do título de eleitor. A 
justificativa deve ser feita por 
turno e, sendo assim, se o eleitor 
não estiver em seu domicílio 
eleitoral no primeiro e segundo 
turno, terá que justificar as 
ausências, separadamente. Não 
há limites de justificativas, 

podendo o cidadão apresentá-la 
quantas vezes forem necessárias.
 A justificativa de ausência 
à s  u r n a s  d e v e  s e r ,  
preferencialmente, realizada nos 
dias do pleito. No entanto, se por 
motivos de força maior, não for 
possível, a lei garante ao eleitor 
outros prazos. O eleitor tem até 

que a expectativa em relação à 
migração dos processos do 
Projudi  para  PJE é  boa.  
“Esperamos que dê tudo certo e 
que as migrações sejam feitas 
100%. Acreditamos que a 
maneira de acessar o sistema será 
uniformizada e vai facilitar o 
acesso principalmente para o 
usuário. Vamos trabalhar em 
cima da ferramenta para melhorar 
e dar mais celeridade ao 
Judiciário”, frisou a diretora do 
Foro.
Capacitação - Nesta segunda-
feira foi realizado treinamento 
vo l t ado  pa ra  advogados ,  
promotores ,  defensores  e  
procuradores no Fórum da 
Comarca de Cáceres. De acordo 
com a juíza, a equipe designada 
para dar a capacitação do 
Processo Judicial Eletrônico 
esteve no Fórum à disposição dos 
interessados.

s processos do Juizado OEspecial da Comarca de 
Cáceres (225 km ao norte 

de Cuiabá) serão migrados do 
Processo Judicia l  Digi ta l  
(Projudi) para o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) nesta terça-feira, 
dia 27. Após a migração novos 
processos só poderão ser 
p ro toco lados  v i a  P j e .  O  
expediente está suspenso no 
juizado especial da Comarca de 
Cáceres desde o dia 22 de 
setembro, permanecendo até o 
dia 30, em virtude da migração 
dos processos. Os prazos 
processuais,  int imações e 
citações também ficam suspensos 
no período de 22 a 30 de 
setembro. Os prazos que se 
iniciarem ou completarem nesses 
dias ficam automaticamente 
prorrogados para o primeiro dia 
útil subsequente. A juíza Hanae 
Yamamura de Oliveira garante 

60 dias após cada turno para ir 
pessoalmente a um cartório 
e l e i t o r a l  e  e n t r e g a r  o  
Requerimento de Justificativa 
Eleitoral ou, se desejar, enviá-lo 
via postal. Nestes casos, o pedido 
deve estar acompanhado de 
documento que comprove a 
i m p o s s i b i l i d a d e  d e  

Avenida Governador Júlio 
Campos, n. 5280, Jardim Glória. 
A e r o p o r t o  I n t e r n a c i o n a l  
Marechal Rondon, Avenida João 
Ponce de Arruda,  Jardim 
Aeroporto. Escola Estadual 
Fernando Leite de Campos – 
Avenida Alzira Santana, n. 347, 
Centro.
Cáceres: Terminal rodoviário 
José Palmiro – Avenida José 
Pinto de Arruda, Bairro: Cidade 
Nova. Distrito Nova Cáceres, 
BR: 070. E.M 16 de Março.

comparecimento às urnas.O 
eleitor que no dia da eleição 
estiver fora do Brasil, tem até 30 
dias, contados da data do retorno 
ao país, para procurar o cartório 
eleitoral e justificar.
Veja abaixo relação das Mesas 
Receptoras de Justificativas
Cuiabá: Rodoviária de Cuiabá – 
Avenida Jules Rimet, bairro: 
Jardim Alvorada. Ganha Tempo – 
Travessa Paes de Oliveira, Praça 
Ipiranga, Centro Sul.
Várzea Grande: Rodoviária – 

ELEIÇÕES 2016

Assessoria TRE/MT

TRE-MT instala 68 postos de justificativas; eleitor 
também pode justificar em qualquer local de votação

Alunos de Engenharia Florestal do IFMT Cáceres 

socializam conhecimentos com práticas em viveiro florestal

NA PRÁTICA

Assessoria

Ao todo, 106 alunos do curso de Engenharia Florestal participaram das atividades

Foto: WEB

O processo de justificativa é simples e gratuito

COMARCA DE CÁCERES

Juizado de Cáceres recebe 
o PJE nesta terça-feira

TJMT Foto: Ilustração
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 13ª etapa do Circuito AEstadual de Tênis teve 
recorde de inscritos com a 

presença de 170 tenistas em busca 
do título. As partidas foram 
disputadas no final semana, em 
Cuiabá. Ariovaldo Custódio, 
Mário Meira, Teófilo Barros Jr, 
Maralice Lopes, Alef Rodrigo 
Lima e João Lucas Leite foram os 
campeões nas categorias adultas. 
 A próxima etapa ocorre, de 
12 a 16 de outubro, novamente na 
capital. A Federação Mato-
grossense de Tênis (FMTT) espera 
superar o número de inscritos, pelo 
crescimento no esporte e pelos 
prêmios que serão divididos: R$ 
10.500.
 Na 1ª Classe Profissional, 
Ariovaldo Custódio, conhecido 
por Tulinho, ganhou de Robson 
Nunes na final, por dois sets a zero 
e parciais de 6-1 e 6-4. 
- Tenho 39 anos e pratico tênis 
desde os 11 anos. Cheguei a ser o 
5º melhor do país no ranking 
nacional de 18 anos, na mesma 
época em que Gustavo Kuerten era 
o 1º do mesmo ranking. Pelo 
tempo que pratico tênis, quase três 
décadas, carrego algumas dores, 
mas superei para voltar às quadras. 
Meu jogo na final foi muito 

regular. Fiz o rival se mexer e errei 
muito pouco. Vou com tudo para a 
próxima etapa - disse Tulinho.
Na 1ª Classe, Mário Meira bateu 
Geraldo Prado, na final, por dois 
sets a zero e parciais de 6-4 e 6-4. 
 - A final da nossa categoria 
aconteceu entre dois parceiros de 
treino. Isso significa que ambos 
conheciam o estilo de jogo um do 
outro. O que torna a partida mais 
dif íci l  e  equil ibrada.  Mas 
consegui, apesar do sol escaldante, 
fazer fluir meu jogo. Acho que meu 
slice foi fator relevante no 
resultado final. O slice é um efeito 
que corta a bola de cima para 
baixo, tendendo a abaixá-la ao 
tocar no solo. Propício para golpes 
de aproximação - analisou. 
Outros campeões - Na 1ª Classe 
Acima (para tenistas acima de 34 
anos), Teófilo Barros Jr foi 
campeão ao derrotar Givanildo 
Almeida por parciais 6-2 e 6-4. Na 
1ª Classe Feminina, Maralice 
Lopes foi campeã ao superar 
Isabela Nogueira por parciais 6-4 e 
6-1. Na 2ª Classe, Alef Rodrigo 
Lima venceu Luciano de Almeida 
por parciais 6-3 e 6-1. E, na final da 
3ª Classe, João Lucas Leite ganhou 
de Joilson Borges por dois sets a 
um e parciais de 2-6, 6-0 e 10-6. 

Globo Esporte

excelentes competidoras, mas o 
meu objetivo é subir no pódio e 
conquistar uma medalha. Quero 
que seja a melhor competição de 
todas que já estive.
 Brenda irá competir nas 
modalidades Lança e Espada e o 
Brandon na categoria Bastão. 

ois lutadores mato-Dg r o s s e n s e s  f o r a m  
convocados pela seleção 

brasileira de kung fu e irão 
representar o Brasil no Mundial 
Júnior de Kung Fu, que será 
realizado entre os dias 26 de 
setembro e 02 de outubro, em 
Burgas, na Bulgária. Brenda irá 
competir na modalidade Lança e 
Espada e o Brandon na categoria 
Bastão. A seleção foi conta com 
uma delegação de oito atletas.
 Com dois mundiais como 
juvenil na carreira, a etapa da 
Bulgária será a última de Brenda 
Silva. Ela completou 18 anos, 
idade limite para a disputa da 
modalidade. 
- É meu último ano no juvenil, ou 
seja, o último ano podendo 
participar de um mundial júnior 
também. Espero poder evoluir, 
melhorar os meus resultados 
anteriores em mundiais e voltar 
com experiência na bagagem e 
com dever cumprido de ter dado o 
meu melhor – disse a atleta
 Em 2012 no Mundial da 

China, Brenda ficou na 9º 
colocação. Dois anos depois na 
Turquia terminou no 11º lugar. 
Em busca de um feito inédito, 
Brenda espera subir ao pódio em 
sua última competição como 
juvenil. 
 - Sabemos que terá 

Dois lutadores de MT irão disputar 
o Mundial Júnior de Kung Fu

Globo Esporte

Brenda Santos, atleta de Kung Fu de Mato Grosso 

Foto: Tchélo Figueiredo/Secom

ARTE MARCIAL

Etapa de estadual de tênis tem 
recorde de inscritos em Cuiabá

13ª etapa recebeu 170 tenistas e tendência é que o número cresça na próxima
13ª ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE TÊNIS 

Tênis, Mato Grosso 

Foto: Assessoria/FMTT
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ininterrupta. Havendo necessidade, 
o s  s e r v i d o r e s  p o d e r ã o  s e r  
convocados sem aviso prévio, em 
conformidade com o disposto no 
Parágrafo único do artigo 120 da Lei 
Complementar nº 407/2010, uma 
vez que a função policial sujeita-se à 
prestação de serviços em condições 
adversas de segurança, com risco de 
vida, plantões noturnos e chamadas a 
qualquer hora, desde que justificada 
a necessidade.
 Cabe ressaltar que os 
prejuízos serão minimizados, uma 
vez que, todos os servidores terão 
que desempenhar suas atividades 
dentro horário, de forma que não 
haja nenhum prejuízo no andamento 
das investigações, com a redução da 
jornada de trabalho.
 A Delegacia Especializada 
de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá 
manterá equipe de plantão para 
atendimento 24 horas, in loco, dos 
roubos cometidos em residência 
com restrição da liberdade da vítima, 
a s s i m  c o m o  a  D e l e g a c i a  
Especializada de Homicídio e 
Proteção a Pessoas (DHPP), que 
mantém equipe de plantão 24 horas, 
para o atendimento de locais de 
crimes de homicídio, e a Delegacia 
de Delitos de Trânsito (Deletran), 
para o atendimento de acidentes de 
trânsito com vítima.
 A Delegacia Especializada 
de Roubos e Furtos de Veículos 
Automotores (Derrfva) manterá 

equipe de plantão 24 horas, para a 
confecção de boletins de ocorrências 
de roubos e furtos de veículos.
Interior do Estado - O atendimento 
ao público para fins de registro de 
bo le t im de  Ocor rênc ia  nas  
delegacias do interior do Estado será 
realizado principalmente das 13h às 
19hs. Todavia, as unidades policiais 
que trabalham em turno de escala de 
plantão poderão confeccionar os 
boletins de ocorrência 24 horas por 
dia.
 A lavratura de autos de 
prisões em flagrante continuará 
sendo realizada normalmente pelas 
unidades policiais do interior do 
Estado. As delegacias possuem 
servidores que desempenham suas 
atividades com regime de escala de 
plantão 24 horas por dia, sem 
qualquer prejuízo aos trabalhos 
realizados por conta da mudança do 
horário de atendimento.
 O adminis t ra t ivo  das  
delegacias terá o expediente das 13h 
às 19h ininterruptas. Em caso de 
urgência, os servidores poderão ser 
convocados sem aviso prévio, em 
conformidade com o disposto no 
Parágrafo único do artigo 120 da Lei 
Complementar nº 407/2010, uma 
vez que a função policial sujeita-se à 
prestação de serviços em condições 
adversas de segurança, com risco de 
vida, plantões noturnos e chamadas a 
qualquer hora, desde que justificada 
a necessidade. 

m conformidade ao Decreto Enº 694 de 15 de setembro de 
2016, que modifica o horário 

de expediente dos órgãos e entidades 
da administração estadual, e ainda de 
acordo com a Portaria Conjunta 
05/2016/Sesp/PM/CBM/Politec/De
tran, de 23 de setembro de 2016, e 
publicada no Diário Oficial que 
circula nesta segunda-feira (26.09), 
a Polícia Judiciária Civil informa 
que o horário de funcionamento do 
administrat ivo das unidades 
policiais será das 13h às 19 horas.
 Os servidores com jornada 
de 40 ou 44 horas semanais passam a 
trabalhar das 13h às 19 horas. Já 
aqueles com jornada de 30 horas 
semanais começam as atividades às 
13 horas e seguem até às 17h30. A 
medida, de caráter excepcional e 
temporário, entrou em vigor nesta 
segunda-feira, 26 de setembro de 
2016.
Centrais de Plantão - A nova 
jornada de trabalho não se aplica os 
policiais que atuam em regimes de 
escala ou de plantão, como as 
Centrais de Flagrante de Cuiabá, no 
prédio da 2ª Delegacia de Polícia do 
Carumbé, em Várzea Grande, prédio 
da 1ª DP, que já são unidades que 
trabalham 24 horas por dia, e no 
interior do Estado, sem prejuízo do 
atendimento emergencial realizado.
Boletim de Ocorrência - Na região 
metropolitana, a para fins de registro 

de boletim de ocorrências, o cidadão 
poderá procurar a Central de 
Ocorrências, na Avenida Tenente 
Coronel Duarte (Prainha), em 
Cuiabá, para o serviço que funciona 
24 horas por dia.Além da Central de 
Ocorrências, a Delegacia Virtual () 
oferece o registro do boletim pela 
internet para comunicações de 
extravio/furto de documentos, furtos 
simples, furto de celular, denúncia, 
exercício ilegal da profissão, 
desaparecimento de pessoas, 
calúnia, difamação, injúria, ameaça, 
constrangimento ilegal e violação de 
domicílio.

Administrativo da Diretoria e 
Delegacias da Metropolitana - Os 
setores administrativos do prédio da 
Diretoria Geral da Polícia Judiciária 
Civil funcionará em apenas um 
turno, no período de 13h às 19h 
ininterruptas. 
 Em casos de urgência, os 
diretores e assessores diretos, 
poderão ser convocados sem aviso 
prévio a se apresentarem na sede da 
Diretoria da PJC, para desempenho 
de suas funções.
 Os setores administrativos 
d a s  d e l e g a c i a s  d e  p o l í c i a  
funcionarão das 13hs às 19hs 

 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso 
realizará nesta quinta-

feira (29), às 9h, solenidade de 

posse de dois novos promotores 
de  Just iça  subst i tu tos .  A 
cerimônia ocorrerá na sala de 
reuniões da Procuradoria Geral 

de Justiça, no anexo I. Serão 
empossados: Natália Guimarães 
Ferreira e Eduardo Antônio 
Ferreira Zaque.
 P r e s i d i d o  p e l o  
procurador-geral de Justiça, 
Paulo Roberto Jorge do Prado, o 
ato solene terá a participação dos 
integrantes do Colégio de 
Procuradores de Justiça. O 
Ministério Público de Mato 
Grosso passará a contar com 247 
membros, sendo 215 promotores 
e 32 procuradores de Justiça.
 Após a posse, entre dias 
29 a 14 de outubro, os novos 
membros da instituição vão 
passar por curso de formação com 
palestras, discussões e atividades 
práticas sobre a rotina diária de 
um promotor de Justiça. O curso 
será ministrado na sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça.

Atendimento emergencial da Polícia Civil 
não será prejudicado com o novo horário
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Dois novos promotores de Justiça substitutos 
serão empossados nesta quinta-feira
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 omeça na próxima quarta-Cfeira (05.10) a I Agrotec - 
Feira Tecnológica de 

Cáceres. 
 O evento, que ocorre 
paralelamente à Expocáceres, 
segue até o dia 09 de outubro e é 

uma realização do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (SENAR-MT), 
Sindicato Rural e parceiros.
 A  p r o g r a m a ç ã o  é  
totalmente gratuita. Ao todo serão 
12 oficinas de capacitação, seis 

oficias do programa Filhos no 
Campo, quatro vitrines de 
demonstração, três palestras 
técnicas e o workshop de doma 
racional. No total, a previsão é 
capacitar mais de 800 pessoas 
durante os  cinco dias  da 

que serão apresentadas durante o 
evento pelo SENAR-MT está a 
Vitrine de Cozinha Pantaneira, a 
Oficina de Controle Sanitário 
Bovino e o lançamento do 
programa Boas Práticas da 
Agropecuária (BPA).
 A l é m  d i s s o ,  s e r ã o  
realizadas vitrines de Saladas e 
Entradas, Carne Bovina e Soja. 
Oficinas de Defensivos Naturais, 
A g r i c u l t u r a  d e  P r e c i s ã o ,  
Confecção de Bolsas e Cintos em 
Couro Bovino, Oficina de GTA 
E l e t r ô n i c o ,  O f i c i n a  d e  
Beneficiamento de Pescado, 
Manutenção de Tratores, IN 62 – 
Qualidade do Leite, entre outras.
 Já as palestras terão com o 
t e m a  D e s e n v o l v i m e n t o  
Agropecuário Sustentável, com 
Ricardo Arioli, Intensificação da 
Pecuária de Corte em Mato 
Grosso, com Rodrigo Pacheco e 
Leite a Pasto, com Edmundo 
Benedetti.

Expocáceres.
 A partir deste ano, a 
cidade com o segundo maior 
rebanho bovino de Mato Grosso e 
o quarto do país, passará a ter um 
evento paralelo aos shows 
artísticos focado nos negócios e 
na capacitação de produtores e 
trabalhadores rurais.
 "É uma tendência que 
estamos observando em Mato 
Grosso e agora trazemos para 
C á c e r e s ,  e n v o l v e n d o  
programação técnica, negócios e 
entretenimento em um mesmo 
e v e n t o ,  a t r a i n d o  m a i o r  
participação do público rural na 
feira", destaca o presidente do 
Sindicato Rural de Cáceres, 
Jeremias Leite.
 As ações do SENAR-MT 
serão realizadas no Núcleo 
Avançado de Capacitação (NAC) 
instalado dentro do Parque de 
Exposições de Cáceres.
Novidades - Entre as novidades 

éu  confesso  de  t e r  Ri n t e g r a d o  u m a  
organização criminosa 

que teria dilapidado os cofres 
públicos durante a gestão do ex-
governador Silval Barbosa 
(PMDB), o ex-secretário de 
Estado Pedro Nadaf, embora sua 
defesa negue, vem atuando como 
uma espécie de “delator”.
 Em depoimento no dia 25 
de julho, na sede do Ministério 
Público Estadual, na presença dos 
delegados Marcio Moreno e 
Alexandra Fachone, Nadaf 
revelou mais um caso envolvendo 
o pemedebista de quem era braço 
direito, desta vez, com a então 
deputada Luciane Bezerra, esposa 
do atual deputado Oscar Bezerra e 
candidata a prefeita em Juara 
(norte de MT). O ex-secretário 
contou que em 2014 foi chamado 
pelo ex-governador Silval  
Barbosa (PMDB) e que ele lhe 
disse possuir uma dívida com 
Luciane no valor de R$ 1 milhão e 
a mesma não estaria satisfeita em 
receber os valores dão mãos do ex-
chefe de gabinete, Silvio Cezar 
Correa e sim do ex-secretário por 
ser pessoa de confiança. 
 Após a determinação de 
SIlval, o ex-secretário repassou a 
deputada o valor de R$ 700 mil 
oriundo de propina e desvio de 

dinheiro público, que foi entregue 
a ela pessoalmente no gabinete da 
Casa Civil, sendo parte em 
dinheiro e outra em cheques, 
inclusive em nome do colaborador 
Filinto Muller.
 A Nadaf contou ainda que 
Luciane o procurou por quatro 
vezes entre os meses de maio e 
agosto de 2014 e lhe repassou os 
valores para a quitação da dívida, 
que ele disse não conhecer a 
origem.  “Que não sabia dizer 
acerca da origem dessa dívida 
entre Luciane Bezerra e Silval 
Barbosa, contudo sabe dizer que 
se tratava de uma dívida no valor 
de R$ 1 milhão, referente a algo 
ilícito que cometeram, mas que 
Silval nada disse ao interrogando, 
provavelmente sendo algo 
referente a algum benefício 
efetuado pela então deputada a 
Silval na Assembléia Legislativa. 
Que para pagar essa dívida de 
Silval com Luciane Bezerra, o 
interrogando utilizou de dinheiro 
oriundo de outras situações de 
desvios de dinheiro público ou 
propina destinada a Silval 
Barbosa. Que Luciane Bezerra 
sabia que pagamento da dívida 
seria efetuado através de desvios 
de recursos públicos”, diz um 
trecho do depoimento. 
 Embora o nome da ex-

deputada tenha sido citado, ela 
não figurou entre os investigados 
da  Operação  Sodoma IV,  
deflagrada ontem (27), pela 
Delegacia Fazendária.
Outro lado - Em contato com a 
ex-deputada Luciane Bezerra, 
atual candidata a prefeita de Juara, 
ela afirmou que há havia sido 
alertada sobre uma possível 
retaliação, já que seu marido, o 
deputado Oscar Bezerra (PSB), é 
presidente da CPI das Obras da 
Copa na Assembléia Legislativa, 
que investiga supostos desvios 
cometidos pelo ex-governador 
Silval Barbosa e sua equipe de 
Governo.  “Fui alertada para 
cuidar com esse jogo sujo. E isso 
se concretizou uma semana antes 
da campanha. Já contatei meu 
advogado e pedi que faça uma 
p e t i ç ã o  m e  c o l o c a n d o  à  
disposição da Justiça para 
esclarecimentos, bem como 
minhas contas bancárias. Nunca 
tive negócio nenhum com Silval. 
Pelo contrário, eu e o Zeca Viana 
éramos os únicos deputados de 
oposição, todo mundo conhece 
meu posicionamento. Denunciei 
várias irregularidades das obras da 
Copa, fiz um relatório apartado da 
CPI do MT Saúde. Ele está sendo 
usado para cumprir uma ameaça 
que recebemos lá trás”, afirmou.

FEIRA TECNOLÓGICA

Agrotec começa na próxima 
quarta-feira em Cáceres

A partir deste ano, a cidade com o segundo maior rebanho bovino de Mato Grosso e o quarto do país, passará a ter 
um evento paralelo aos shows artísticos focado nos negócios e na capacitação de produtores e trabalhadores rurais
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A programação é totalmente gratuita
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 greve dos bancários em AMato Grosso completou 
três semanas com adesão de 

mais de 270 agências em 100 
municípios. Em Cuiabá, Várzea 
Grande, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Cáceres, Sinop e Tangará da 
Serra as agências estão com o 
atendimento completamente 
suspenso, segundo balanço do 
Sindicato dos Bancários de Mato 
Grosso (Seeb-MT). 
A greve nacional, que começou no 
dia 6 de setembro, reivindica a 
reposição da inflação do período 
mais 5% de aumento real,  
valorização do piso salarial - no 
valor do salário mínimo calculado 
pelo Dieese (R$ 3.940,24 em 
junho), PLR de três salários e mais 
R$ 8.317,90.
Reivindicações - Além do reajuste 

salarial e reposição da inflação, a 
categoria pede vale-alimentação, 
refeição, 13ª cesta básica e auxílio-
creche/babá no valor de R$ 880 ao 
mês para cada auxílio (salário-
mínimo nacional), além de 
melhores condições de trabalho e o 
fim das metas abusivas e do assédio 
moral.
 A i n d a  n a  l i s t a  d e  
reivindicações, os bancários pedem 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS), auxílio educação 
com pagamento de graduação e 
pós-graduação, com prevenção 
contra assaltos e sequestros: 
permanência de dois vigilantes por 
andar nas agências e pontos de 
s e r v i ç o s  b a n c á r i o s ,  c o m o  
determina a legislação; instalação 
de portas giratórias com detector de 
metais na entrada das áreas de 

autoatendimento e biombos nos 
caixas; abertura e fechamento 
remoto das agências, fim da guarda 
das chaves por funcionários.
 A categoria pede ainda 
igualdade de oportunidades, com 
equiparação salarial e possibilidade 
de ascensão profissional às 
mulheres, aos negros, aos gays, às 
lésbicas, aos transexuais e às 
pessoas com deficiência.
Propostas Os bancários rejeitaram a 
primeira proposta da Fenaban, que 
oferecia reajuste de 6,5% sobre os 
salários, a PLR e os auxílios 
refeição, alimentação, creche, e 
abono de R$ 3 mil. A segunda 
proposta rejeitada foi de reajuste de 
7% no salário, Participação nos 
Lucros Reais (PLR) e nos auxílios 
refeição, alimentação, creche, e 
abono de R$ 3,3 mil.

Nadaf diz que pagou mais 
de R$ 700 mil a ex-deputada

«DELATOR»

Mídia Jur
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