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 Uma associação criminosa que agia em pelo menos oito 
Estados do país em crimes de estelionato, extorsão e lavagem de 
dinheiro é alvo da operação Adrenalina, deflagrada nas primeiras 
horas da manhã desta terça-feira (31.01) nas cidades de 
Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá, Campo Verde e Sinop. Página 03

 O período da piracema chega 
ao fim nos rios que compõem as três 
bacias hidrográficas de Mato 
G r o s s o ,  c o m  u m  a u m e n t o  
aproximado de 160% na quantidade 
de pescado irregular apreendidos no 
Estado de Mato Grosso.  Página 03

 No final da tarde do último sábado (28), o 
Grupo Juba, proprietário das empresas Atacado 
Pantanal e Juba Supermercados, sorteou R$ 5 mil 
para seus consumidores , divididos em três cotas 
de um mil reais, um mil e quinhentos reais e dois 
mil e quinhentos reais. Página 04

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Rondonópolis 
ajuizou na semana passada ação civil pública com pedido de liminar 
contra as principais entidades representativas de empresas e 
profissionais do setor de transporte de cargas de Mato Grosso.
             Página 05

INTEGRAÇÃO

Operação Adrenalina desencadeada pela Polícia Civil de MT e
SP prende golpistas que atuavam em Cáceres e mais 7 Estados

 
Foto: Ilustrativa

Na ação de ontem foram empregados 80 policiais civis e 25 viaturas das polícias civis dos dois Estados para o cumprimento dos mandados

TEMPORADA DE PESCA

Com o fim da Piracema, turismo
pesqueiro movimenta Cáceres

 
Foto: Arquivo

Setor pesqueiro é movimentado com o fim da piracema

Café da 
      Manhã
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PREMIAÇÃO

Grupo Juba sorteou R$ 5 mil no último sábado
Foto: Assessoria

Promoção sorteou R$ 5 milPágina 08

JORNADA DE TRABALHO

MPT quer proibir jornada de trabalho de 12 h
para motoristas de transporte de cargas de MT

Foto: Arquivo

MPT ajuizou ação civil pública conta principais entidades representativas de empresas do setor de transporte de cargas de MT

ESPORTE
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Times da Série C vão à CBF por cotas 
de TV e mudanças no regulamento

Cáceres-MT, quarta-feira 01 de fevereiro de 2017 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

formado por amigos e parentes 
vindo de Chapada dos Guimarães, 
Poconé, Sinop, Cuiabá e também de 
Cáceres reunindo aproximadamente 
quarenta  in tegrantes ,  todos  
uniformizados.
 Entre os pescadores do 
grupo Skolados, a maioria é a favor 
do pesque e solte, uma vez que assim 
será garantido ainda mais a 
piscosidade dos nossos rios.
Piracema - Considerando o ciclo 
natural de reprodução dos peixes 
migratórios, foi estabelecido o 
período de defeso, que tem por 
objetivo possibilitar a renovação dos 
estoques pesqueiros para os anos 
seguintes. 
 A mudança na data realizada 
por Mato Grosso a partir do ano 
passado se embasou em um 
monitoramento reprodutivo dos 
peixes realizado pelo Cepesca, que 
mostrou que cerca de 75% dos 
peixes dos rios do Estado iniciam 
sua fase de ovulação em outubro; e 
em média 40% terminam esse 
período em janeiro.

 período da piracema chega 

Oao f im nos r ios que 
compõem as três bacias 

hidrográficas de Mato Grosso, com 
um aumento aproximado de 160% 
na quantidade de pescado irregular 
apreendidos no Estado de Mato 
Grosso.
 O balanço parcial realizado 
p e l a  S u p e r i n t e n d ê n c i a  d e  
Fiscalização da Sema e pela Polícia 
Militar de Proteção Ambiental 
(BPMPA) mostra que, de 1º de 
outubro de 2016 a 20 de janeiro deste 
ano, foram apreendidas 7 toneladas 
de pescado irregular.
 Das 7 toneladas de pescado 
apreendidas, 1.632 kg foram 
cap tu rados  pe l a  equ ipe  de  
fiscalização da Sema e 5.448 kg pelo 
batalhão. Nesse período, foram 
abordadas e orientadas 15.590 
pessoas, vistoriados 2.314 veículos e 
38 embarcações, além da aplicação 

de 185 autos de infração envolvendo 
diferentes produtos proibidos, como 
rede (382), tarrafa (131), barco (71), 
vara de pescar (103), molinete (123), 
motor de popa (2), freezer (2) e 
espinhel (159).
 O total de multas aplicadas 
pelas instituições de fiscalização 
ultrapassou  R$ 563 mil. Só para se 
ter uma idéia, no período de 
2015/2016 durante a piracema foram 
apreendidos 2,6 toneladas de peixe. 
O fim da piracema movimenta o 
turismo de pesca, em Cáceres,  na 
t e r ç a - f e i r a  d e  a c o r d o  c o m  
informações vários barcos hotéis já 
haviam saído com turistas de vários 
lugares do Brasil.
 N o s s a  r e p o r t a g e m  
conversou com alguns turistas 
vindos de várias localidades de Mato 
Grosso, que já se organizam durante 
o ano para realizarem essa pescaria. 
 O  g rupo  Sko lados  é  

de ontem, além dos delegados da 
cidade paulista, acompanharam 
os trabalhos em Rondonópolis o 
De legado  Gera l  da  PJC,  
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, 
o diretor de inteligência da 
Instituição, Gerson Pereira, e o 
delegado regional da PJC em 
Rondonópolis, Claudinei Souza 
Lopes.
 A operação representa 
intensa atuação conjunta das 
polícias civis e, além da produção 
de provas para o avanço das 
investigações e tem por objetivo 
principal a interrupção da 
incessante prática criminosa que, 
somente nos últimos quatro 
meses, lesou mais de 800 pessoas 
nos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Alagoas, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Mato Grosso do Sul e 
também no Distrito Federal.

internados nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs), e 
também ligavam para secretarias 
de educação de municípios 
pequenos e se passavam por 
membros do Ministério Público 
Federal que queriam agendar 
visitas referentes a verbas 
extras”, explica.
 Na ação desta terça-feira 
(31) foram empregados 80 
policiais civis (15 delegados de 
polícia e 65 investigadores, 
escrivães e investigadores) e 25 
viaturas das polícias civis dos 
dois Estados para o cumprimento 
dos mandados, incluindo Grupo 
Armado de Resposta Rápida 
(Gar ra ) ,  da  Reg iona l  de  
Rondonópolis, juntamente com 
os do Núcleo de Inteligência, 
coordenados pelo delegado 
Gustavo Belão.
 Desde o início da manhã 

s trabalhos são conjuntos Oentre a Polícia Judiciária 
Civil de Rondonópolis e 

a Polícia Civil da cidade de 
Presidente Epitácio, em São 
Paulo.  O objetivo é dar 
cumprimento a 35 mandados, 
sendo 21 de busca e apreensão e 
14 de prisão temporária.
 Nove dos criminosos com 
ordem judicial de prisão já 
estavam em unidades prisionais 
de onde agiam aplicando golpes 
diversos usando telefones para 
e n g a n a r  v í t i m a s .  A s  
investigações foram iniciadas há 
quatro meses pela Central de 
Polícia Judiciária de Presidente 
Venceslau (PCSP), com apoio 
também de Presidente Prudente. 
Foi identificado o envolvimento 
de 31 pessoas, das quais oito 
estavam em presídios de Mato 
Grosso.
 D e  a c o r d o  c o m  o  

passavam por falsos médicos 
usando dados dos cadastros dos 
hospitais, solicitando depósitos 
urgentes  para exames ou 
r e m é d i o s  e m  p a c i e n t e s  

delegado da PCSP, Everson 
Contelli, a investigação apontou 
que os criminosos agiam em 
diferentes modalidades de 
golpes. “Frequentemente se 

Amizade entre eles "Banco de 
Enxoval"  que atende mães carentes 
que não tem condições de adquirir o 
enxoval para seu filho, também será 
destinado parte da reanda a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Cáceres.
 Segundo os organizadores 
durante os dias do festival serão 
expostas várias plantas e flores, 
inclusive estarão comercializando 
orquídeas com preços acessíveis.

 Associação de Senhoras de ARotarianos – Casa da 
Amizade  promove de 04 a 

12 de fevereiro o  Festival das Flores 
beneficente. 
 O evento acontecerá  no 
p á t i o  a o  l a d o  d o  J u b a  
Supermercados a Rua Padre 
Cassemiro, das 8h as 20 horas.
 O Festival de cunho social 
destinará a  arrecadação em prol dos 
projetos desenvolvidos pela Casa da 

INTEGRAÇÃO

Operação Adrenalina desencadeada pela Polícia Civil de MT e
SP prende golpistas que atuavam em Cáceres e mais 7 Estados

Detentos agiam por telefone, com comparsas externos, e fizeram mais de 800 vítimas em 04 meses

Assessoria PJC-MT

A investigação apontou que os criminosos agiam em diferentes modalidades de golpes
 

Foto: Ilustrativa

TEMPORADA DE PESCA

Com o fim da Piracema, turismo
pesqueiro movimenta Cáceres

Da Redação

 
 
Foto: JCC

Grupo Skolados nos últimos preparativos para a pescaria anual

EVENTO BENEFICENTE

Festival de Flores da Casa da
Amizade começa neste sábado
Da Redação

Foto: Divulgação
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sistema de CIP-Eletrônica junto ao 
Procon de Mato Grosso. Os 
fornecedores interessados em 
conhecer o sistema podem acessar 
o termo de responsabilidade e de 
compromisso, com a passo a passo 
explicando como aderir à CIP-
Eletrônica.
Serviço - O Procon-MT atende na 
sede estadual,  na Avenida 
Historiador Rubens de Mendonça 
(do CPA), nº 917, Edifício 
Eldorado Executive Center – 
Bairro Araés, de segunda a sexta-
feira, das 12h às 18h, para registro 
de reclamações, audiências, 
consulta de processos e protocolo 
de documentos.
 No posto do Ganha Tempo 
da Praça Ipiranga o atendimento ao 
público é de segunda a sexta-feira, 
das 07h30 às 17h e aos sábados das 
07h30 às 12h30. No Várzea 
Grande Shopping das 10h às 19h. 
N o  p o s t o  d a  A s s e m b l e i a  
Legislativa (AL), o atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 18h. Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones 151 ou 
(65) 3613-8500

foi adotada por 157 Procons do 
país e gera diversos benefícios, 
pois o fornecedor participante é 
comunicado online (via e-mail) 
da emissão da CIP pelo Procon, 
podendo analisar a queixa 
imediatamente. Além disso, a 
implantação deste serviço 
reduzirá custos para o Estado, 
d i m i n u i n d o  g a s t o s  c o m  
impressão e a emissão, por 
exemplo.
 A CIP Eletrônica é um 
recurso oferecido pelo Ministério 
da Justiça e Cidadania (MJC) em 
conjunto com Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec), que está à 
disposição de todo e qualquer 
fornecedor interessado em 
atender de forma rápida seu 
consumidor, reclamante no 
Procon. “Com o novo método, o 
consumidor que tiver e-mail não 
precisará voltar ao Procon para 
saber a resposta. Ela poderá ser 
consultada online”, salienta 
Gisela Simona.
 Atualmente, cerca de 40 
fornecedores já aderiram ao 

 Procon Estadual, órgão Ovinculado à Secretaria de 
J u s t i ç a  e  D i r e i t o s  

Humanos (Sejudh), começou a 
utilizar nesta segunda-feira 
(30/01) a Carta de Informações 

Preliminares Eletrônica (CIP-
Eletrônica). A CIP é o documento 
que o Procon encaminha para o 
f o r n e c e d o r ,  s o l i c i t a n d o  
providências para solucionar o 
problemas, antes de ser instaurado 
o efetivo processo administrativo.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
superintendente, Gisela Simona 
Viana, a CIP-Eletrônica agilizará 
o atendimento aos consumidores, 
pois diminui o prazo de resposta 
da empresa. “No procedimento 
tradicional, o documento é 
enviado ao fornecedor via 
Correios, demorando em média 30 
dias para o Procon receber a 
resposta. Com a CIP-Eletrônica, 
esse prazo cairá para 10 dias”, 
explica.
 A CIP-Eletrônica, que já 

As empresas Agropecuária Novo Milênio LTDA e Cooperb -  Cooperativa 
Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco LTDA, localizadas na 
cidade de Lambari D´Oeste e Mirassol D'Oeste MT, Comunicam a todos, 
abertura de vagas exclusivas para PCD's - Pessoas com deficiência, 
acima de 18 anos com todos os níveis de escolaridade.
Os interessados deverão procurar o RH da empresa nos seguintes 
endereços:
Lambari D'Oeste: Rodovia MT 170 KM 60 Anexo I Parque Industrial. 
Telefone: 65 – 3228 1900.
Mirassol D'Oeste: Rodovia transefônica KM 06 Anexo I Vila Guarani. 
Telefone: 65 – 3241 7800.
De segunda à sexta – feira das 07:00 ás 17:00 ou entrar em Contato pelo e-
mail: elaine.rh@destilarianovomilenio.com.br.
Venha fazer parte da nossa equipe!

OPORTUNIDADE DE TRABALHO PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD's)

Sistema de CIP-Eletrônica é
implantado pelo Procon Estadual

NOVO PROCEDIMENTO

Hannah Marques/Solange Wollenhaupt

De acordo com a superintendente, Gisela Simona Viana, a CIP-Eletrônica agilizará 
o atendimento aos consumidores, pois diminui o prazo de resposta da empresa

 
Foto: Divulgação

Procon-MT  começou a utilizar a Carta de Informações Preliminares Eletrônica 

 Governo do Estado fechou O2016 com a despesa de 
pessoal em 45,50% da Lei de 

Responsabilidade Fiscal em relação à 
Receita Corrente Líquida (RCL), 
ficando dentro do limite de alerta, que 
é  d e  4 4 , 1 0 % .  N o  s e g u n d o  
quadrimestre o índice foi de 51,20%, 
acima do limite máximo de 49%. Os 
dados constam do Relatório de 
Gestão Fiscal preliminar do terceiro 
quadrimestre publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) desta terça-
feira (31).
 O resultado alcançado foi 
possível porque as despesas de 
pessoal da Defensoria Pública e do 
Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF) foram excluídos da folha. A 

retirada veio com a resposta positiva 
do Tribunal de Contas do Estado, por 
meio de Nota Técnica, após consulta 
feita pelo Executivo.
 “ E m b o r a  t e n h a m o s  
conseguido chegar ao limite 
prudencial, essas duas despesas 
continuam existindo e consumindo 
recursos, o que continua exigindo 
austeridade nas despesas”, afirma o 
secretário de Estado de Fazenda 
Gustavo de Oliveira.
 A RCL alcançou R$ 12,477 
bilhões em 2016, enquanto a despesa 
com pessoal somou R$ 5,673 bilhão, 
perfazendo assim os 45,50% e 
ficando dentro do limite de alerta. No 
cômputo geral, a LRF dos Poderes 
fechou o ano passado em 56,41%, 

ficando dentro do limite prudencial 
de 57%. O limite máximo, nesse 
caso, é de 60%.
 “Devemos considerar que as 
projeções do Tesouro mostram que 
mesmo com todos os Poderes se 
adequando e conseguindo ficar 
abaixo do limite máximo da LRF, 
ainda sim os 40% restantes dos 
recursos não são suficientes para 
f a z e r  f r e n t e  a o  c u s t e i o  e  
investimentos”, pondera o secretário.
 Oliveira acrescenta que 
alguns cenários mostram que ainda 
existe a tendência de extrapolar os 
limites em 2017 e por isso a equipe 
econômica do governo está os 
analisando para apresentar ao 
governador Pedro Taques.  

Governo volta aos limites da
LRF com despesa de pessoal

RESPONSABILIDADE FISCAL

Sandra Pinheiro Amorim | Sefaz-MT 
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 d i r e t o r  p r e s i d e n t e  d a  

OCoopnoroeste/Lacbom Mizael 
Barreto participou da audiência 

com o  ministro da agricultura, Eumar 
Novacki (interino) acompanhado do 
deputado federal Ezequiel Fonseca e 
prefeitos da região na segunda-feira(30) 
em Brasília para a apresentar o Projeto 
LACBOM Educação Continuada Leite 
a Pasto.
 O objetivo do programa 
apresentado ao ministro é de atender 
diretamente neste projeto produtores  na 
captação de leite, cidades como: 
Araputanga, Figueirópolis D'Oeste, 
Indiavaí, Jauru, Pontes e Lacerda, Porto 
Esperidião, Salto do Céu, São José dos 
Quatro Marcos e Vale do São Domingos, 
como unidades demonstrativas, que 
serão multiplicadoras das tecnologias e 
ações propostas, para os cooperados 

circunvizinhos.
 Garantir ainda aos cooperados 
atendidos pelo Programa LACBOM 
EDUCAÇÃO CONTÍNUADA Leite a 
Pasto fazendo-os encarar  suas 
propriedades como uma empresa, 
t o r n a n d o  a  a t i v i d a d e  l e i t e i r a  
competitiva, rentável e proporcionando 
a eles QUALIDADE DE VIDA, 
ajustando de forma estratégica e 
estrutural suas unidades produtivas. 
Elevar sua produtividade a 200 litros de 
leite por dia dentro do padrão da 
instrução normativa 62. 
 O ministro afirmou "Vamos 
trabalhar  usando a  força do Estado, 
trabalhando principalmente por meio do 
fortalecimento da cooperativa existente 
na região, somado ao apoio das 
prefeituras municipais". 
 Outra medida, garantida por 

Novacki, durante a reunião, trata-se da 
implantação do programa AgroMais 
Produtor. "Estaremos assegurando na 
região a implantação do Agromais 
Produtor, um programa do Ministério da 
Agricultura que possibilitará o estímulo 
e o fortalecimento das cadeias 
produtivas conforme a vocação local e, 
com total apoio e fomento à produção 
leiteira e da piscicultura, será garantida 
assistência técnica, extensão rural e 
estímulo ao cooperativismo, esse é um 
projeto que já deu certo, temos 
experiências em outras regiões do 
Brasil", declarou. 
 Segundo o presidente da 
coopera t iva  Mizae l  Bar re to  a  
participação nesta audiência foi bastante 
produtiva “Sensibilizamos o ministro o 
quanto é importante ter um programa de 
incentivo para os produtores do leite, 
junto com o deputado federal Ezequiel 
Fonseca apresentamos o nosso projeto 
que está dando certo na nossa região e 
com bons resultados para os cooperados 
participantes” disse.
 Ao final, após selada a união e 
garantida a frente de trabalho, ficou 
definido a realização de uma nova 
reunião no próximo dia 14 de fevereiro 
com os deputados, prefeitos e 
vereadores para o ponta-pé-inicial do 
plano de desenvolvimento econômico 
junto ao Ministério.
 Estava presente prefeitos, 
vereadores e lideranças dos municípios 
de Cáceres, Mirassol D' Oeste, São José 
dos Quatro Marcos, Jauru, Vale São 
Domingos, Figueirópolis D' Oeste, 
Conquista D' Oeste, Araputanga, Porto 
Esperidião, Rio Branco, Indiavaí, Glória 
D' Oeste e Salto do Céu. 

O MPT quer proibir a celebração de 
nova convenção ou acordo coletivo 
que permita a prorrogação da 
jornada de trabalho dos motoristas 
em até quatro horas diárias. O MPT 
pede, ainda, em caso de decisão 
favorável da Justiça, fixação de 
multa de R$ 500 mil por dia de 
descumprimento da obrigação.
 Na ação, o MPT questiona a 
constitucionalidade do artigo 235-C 
da CLT, alterado em 2015 pela Lei 
13.103 (Lei do Motorista), e a 
validade das convenções e acordos 
coletivos que nele se baseiam para 
permitir que motoristas profissionais 
trabalhem até 12 horas por dia.
 A Constituição Federal 
estabelece jornada de trabalho de 
oito horas diárias e 44 semanais, 
admitindo que apenas a sua redução, 
e não o seu aumento, ocorra 
mediante acordo ou convenção 
coletiva. Salienta o procurador do 
Trabalho Bruno Choairy que 
qualquer lei ou instrumento de 
negociação coletiva que autorize a 
prorrogação da jornada de trabalho 
normal para além de duas horas 
extras diárias é inconstitucional.
 O procurador explica que 
há, na Constituição, um núcleo 
normativo que não pode ser 
relativizado por lei ou norma 

coletiva, pois corresponde a um 
patamar mínimo civilizatório que 
inclui a limitação da jornada de 
trabalho, o direito à saúde e 
segurança no trabalho, o salário 
mínimo, o valor social do trabalho e 
a dignidade humana.
 A ação é movida contra uma 
federação de trabalhadores, um 
sindicato patronal e três sindicados 
labora i s ,  que  abrangem 50  
municípios de Mato Grosso, 

sobretudo no sul, leste e norte do 
Estado. São eles: Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas 
de Rondonópolis e Região – 
S E T C A R R ,  F e d e r a ç ã o  d o s  
Trabalhadores em Transporte 
Rodoviário do Estado de Mato 
Grosso, Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Transporte 
Terrestre de Rondonópolis e Região 
-  S T T R R ,  S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores de Transporte 

R o d o v i á r i o  e  M o t o r i s t a s  
Profissionais de Barra do Garças e 
Região – SINTTRO, e Sindicato dos 
M o t o r i s t a s  P r o f i s s i o n a i s  e  
Trabalhadores em Empresas de 
Transporte Terrestre de Cuiabá e 
Região.
 A  p e r m i s s ã o  p a r a  
prorrogação da jornada de oito horas 
do motorista profissional em até 
50%, ou seja, em mais quatro horas 
por dia, já consta na convenção 
coletiva da categoria atualmente em 
vigência. Considerando que o 
instrumento é válido até abril deste 
ano e que é iminente a celebração de 
nova convenção, entende o MPT que 
há urgência no desfecho do caso para 
impedir a continuação e a reiteração 
dos atos ilícitos.
Pontua Choairy que a limitação da 
jornada de trabalho tem relação 
direta com as normas de saúde e 
segurança no trabalho, assumindo, 
então, caráter de normas de saúde 
pública.
 O procurador explica que a 
possibilidade da jornada do 
motorista chegar a 12 horas diárias 
também viola ,  entre  outros  
princípios, a regra constitucional 
expressa que impõe a segurança 
viária. 
 “Isso na medida em que a 
prática de tal jornada amplia 
d e s a r r a z o a d a m e n t e  a s  
possibil idades de acidentes,  
tomando como premissa que 
acidentes ocorrem, em muito, por 
conta do sono e da fadiga de que 
padecem motoristas ao trafegarem 
por longas jornadas”.  
R e f o r m a  t r a b a l h i s t a  e  a  
diminuição da proteção social - 
Para o procurador do Trabalho 
Bruno Choairy, o objeto da ação civil 
pública se insere no atual contexto da 
discussão, na esfera pública, a 
respeito da reforma trabalhista, que 
pretende relativizar o tema, 
permitindo jornadas extensas, sem 
fixação de limite diário.
 A proposta contida no PL 
6 . 7 8 7 / 2 0 1 6 ,  d e  a u t o r i a  d a  
Presidência da República, introduz 
um novo artigo na CLT, prevendo 
que a convenção ou o acordo 
coletivo de trabalho tenha força de 

lei quando tratar de treze temas 
listados no artigo 611-A, incluindo 
jornada de trabalho (que seria 
limitada a 220 horas mensais).
 Todavia, o MPT argumenta 
que no Brasil já ocorre a prevalência 
do negociado sobre o legislado, 
desde que o negociado seja mais 
favorável que o legislado. “Dado que 
o ordenamento brasileiro já prevê, 
incontroversamente, a prevalência 
do negociado sobre a lei sempre que 
a negociação significar a criação de 
novo benefício ou a ampliação de 
benefício já previsto em lei, conclui-
se que o único propósito do PL 
6.787/2016 é permitir a exclusão de 
direitos trabalhistas pela via 
negocial”, afirma a instituição em 
Nota Técnica.
 O procurador do Trabalho 
Bruno Choairy reitera que "se 
apresentam como inconstitucionais 
medidas e providências tendentes a 
aumentar desmedidamente a jornada 
de trabalho, transformando em 
natural algo que, para a Constituição, 
é visto com excepcionalidade – a 
prática de horas extras".
 Choairy explica que a 
própria Constituição Federal, 
prevendo essas tentativas de 
diminuição da proteção social e 
trabalhista, criou um mecanismo de 
auto restrição para que regras e 
princípios, como o valor do trabalho, 
a dignidade humana e a segurança no 
trabalho, não ficassem à mercê das 
mudanças no cenário político-
econômico.
 Segundo o procurador, nada 
disso pode ser diminuído pela 
atuação do legislador, que muitas 
vezes se utiliza do discurso 
ideológico que prega que a ausência 
da legislação trabalhista seria 
benéfica à economia. 
 "Deste  modo,  nem o 
legislador nem a negociação coletiva 
são soberanos quando se trata de 
regulação do contrato de trabalho, 
pois há regras e princípios 
c o n s t i t u c i o n a i s  q u e  d e v e m  
necessariamente ser observados, 
funcionando como mecanismo de 
restrição à vontade de futuras 
maiorias, seja no âmbito legislativo, 
seja no âmbito negocial”.

MPT quer proibir jornada de trabalho de 12 h
para motoristas de transporte de cargas de MT

JORNADA DE TRABALHO

O MPT alega que a jornada de trabalho tem proteção constitucional e não
pode ser excessivamente ampliada por acordo ou convenção coletiva

Assessoria

A Constituição Federal estabelece jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 semanais
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PROJETO LACBOM

Coopnoroeste apresenta programa para pequeno
produtor do leite no Ministério da Agricultura

Assessoria

Segundo o presidente da cooperativa Mizael Barreto a participação nesta audiência foi bastante produtiva
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As polícias Civil e Militar 
prenderam 90 pessoas em 
cumprimento de mandados de 
prisão e flagrantes, durante a 
ope ração  Ba i r ro  Seguro ,  
deflagrada nesta sexta-feira 
(27.01) em todo Estado. Os dados 
são parciais e a ação integrada 
realizada pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp) continua até sábado 
( 2 8 . 0 1 ) .    O s  p o l i c i a i s  
apreenderam ainda quatro 
celulares, oito veículos, 40 
munições e mais R$ 10.700 reais 
em espécie.
 Somente em Cuiabá, 
f o r a m  r e a l i z a d o s  7 6  
patrulhamentos, 1.848 pessoas 
abordadas, 19 blitze e 1.365 
veículos abordados. Ainda na 
C a p i t a l ,  a  D e l e g a c i a  
Especializada de Roubos e Furtos 
(Derf) cumpriu nove mandados 
de prisão contra autores de roubos 
investigados em inquéritos 
pol iciais .  Já  a  Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos 
de  Veículos  Automotores  
(Derrfva) efetuou a prisão em 
flagrante de seis pessoas, 
envolvidas com a receptação de 
veículos roubados ou furtados e 
comérc io  de  peças .  Dez  
adolescentes também foram 
apreendidos.
 Em Várzea Grande, 20 
pessoas foram presas, sendo 16 
em cumprimento de mandados de 
prisão relativos a crimes, roubos e 

o tráfico de drogas. No interior do 
Estado foram registradas prisões 
de criminosos envolvidos em 
roubos, receptação, estupro de 
vulnerável e foragidos da Justiça, 
além da apreensão de veículos, 
dinheiro e drogas, como 30 quilos 
de cocaína apreendidos em uma 
ação integrada da Polícia 
J u d i c i á r i a  C i v i l ,  P o l í c i a  
Rodoviária Federal (PRF) e 
Corpo de Bombeiros Militar em 
uma região próxima ao garimpo 
Serra da Borda, em Pontes e 
Lacerda (448 km a Oeste). 
 A droga foi encontrada 
com ajuda da cadela Sharon, da 
raça labrador, do Corpo de 
Bombeiros Militar de Mato 
Grosso. O animal é especializado 
na busca de pessoas perdidas em 
região de mata e também de 
cadáveres. “A operação está 
acontecendo de forma simultânea 
em todo Mato Grosso. Tudo é 
realizado dentro do planejamento 
tático operacional da Secretaria 
de Segurança Pública para que 
possamos levar maior sensação 
de segurança à população”, disse 
o secretário adjunto de Integração 
Operacional, coronel PM Marcos 
Vieira da Cunha.
 Os trabalhos tiveram 
início nas primeiras horas da 
manhã com o cumprimento de 
mandados de prisão e de busca e 
apreensão pelas Polícias Civil e 
Militar nas 15 Regiões Integradas 
de Segurança Pública (Risp).

 Participam da operação a 
Polícia Militar (PM-MT), Polícia 
Judiciária Civil (PJC), Corpo de 
Bombeiros Militar, Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) e as especializadas, 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope), Rondas Ostensivas 
Tático Móvel (Rotam), Grupo 
Armado de Resposta Rápida 
(Garra) e Grupo de Operações 
Especiais (GOE).
 “Estamos reforçando o 
policiamento ostensivo para 
combatermos os índices de 
criminalidade em todo estado”, 
disse o secretário adjunto.
Interior - Em Sinop, foram 
cumpridos 14 mandados de busca 
e apreensão, além da apreensão 
de dois quilos de maconha, 
celulares e armas. “Com a 
inclusão de novos policiais 
conseguimos dobrar o efetivo nas 
ruas da cidade, o que está 
contribuído para desenvolver o 
trabalho, não só ostensivo, mas 
também repressivo”, disse o 
comandante regional da Polícia 
Militar de Sinop (CR 3), tenente-
coronel PM Valter Luis Razera.
 Durante a operação em 
Sinop, os policiais encontraram 
1,5 quilo de maconha misturada 
com esterco. A droga “batizada” 
foi localizada em uma residência 
no bairro Jardim Imperial, na 
cidade. “É comum os traficantes 
misturarem o entorpecente com 
outros produtos. No caso da paste 

e acordo com a gerente DEdil Garcia,  “Esta foi 
mais uma promoção de 

fidelização e retribuição aos 
clientes das nossas lojas”. 
Segundo ela, pelo número de 

cupons depositados nas urnas 
espalhadas pelas lojas, o evento 
foi um sucesso. 
 “A promoção atraiu 
muitas pessoas para comprarem 
produtos da linha SC Johnson, 

parceira na realização do 
certame. Para participar do 
sorteio, bastava o cliente adquirir 
dois  produtos ,  iguais  ou  
alternados, das marcas Raid, 
Bravo, Pato, Off, Mr. Músculo e 
Glade”, e o resultado final foi 
muito positivo, avalia Edil. 
 A  c a m p a n h a  q u e  
começou em outubro e teve seu 
encerramento após três meses, 
abriu as portas da esperança para 
três clientes, Rosa Alves de Jesus, 
residente no Bairro Jardim das 
Oliveiras, o Policial Militar 
Mário Márcio da Silva Lima, do 
Bairro Vitória Régia, e, Luciene 
Maria da Silva, moradora do 
Residencial Ana Paula. Estes 
receberam respectivamente os 
prêmios de um mil, um mil e 
quinhentos  e  dois  mi l  e  
quinhentos reais.
 No momento do sorteio, 
realizado no Atacado Pantanal, o 
ganhador do segundo prêmio, 

realizado aqui”, disse o delegado, 
ressaltando que desde o começo 
do ano mais de 20 armas já foram 
apreendidas e que desde a semana 
passada mais de cinco mandados 
de prisão foram cumpridos na 
cidade.
 O u t r a s  a t i v i d a d e s  
integradas continuam na cidade 
entre elas a fiscalização em bares 
e restaurantes feita pelo Corpo de 
Bombeiros. “Todos os bares 
s e r ã o  f i s c a l i z a d o s  p e l o s  
bombeiros que verificaram o 
alvará de funcionamento do 
estabelecimento garantindo a 
segurança dos clientes”, disse o 
comandante regional do Corpo de 
Bombeiros, tenente-coronel BM 
Hector Pericles.

base de cocaína, normalmente 
misturarem ácido bórico e outras 
coisas. A maconha, como ela tem 
a cor verde, eles misturam outros 
produtos. O esterco prensado fica 
muito parecido com a droga”, 
disse o delegado regional, Sérgio 
Ribeiro Araújo, que estava na 
equipe que localizou a droga.
 O delegado de Polícia 
Civil, Carlos Eduardo Muniz, 
ressaltou o trabalho integrado 
entre a Polícia Militar e Polícia 
Judiciária Civil desenvolvido na 
cidade. “Hoje as polícias civil e 
militar trocam conhecimento. 
Com isso conseguimos um 
resultado final mais efetivo que 
as forças de segurança buscam. 
Esta operação reforça o trabalho 

consumidores e fidelizam a 
clientela, e dispara. “Em breve 
lançaremos outra promoção com 
prêmios também muito atrativos, 
provavelmente três TVs de Led 
aguardem”, confidencia Luiz. Já 
Mirko Ribeiro, Diretor do Grupo, 
comenta que as campanhas que 
oferecem alguma premiação 
atraem os clientes. 
 “ O que vemos é que 
sempre que lançamos uma 
promoção há uma resposta 
efetiva dos consumidores, uma 
grande participação, eles sempre 
adquirem os produtos que vão 
oportunizá-los a concorrer 
prêmios”, destaca.
 Mirko ainda informa que 
dia 31, o Grupo vai sortear um 
barco de alumínio e um motor 
Yamaha 15 HPs. “E eles podem 
ser seus, é só comprar três 
produtos da linha Colgate para 
poder participar. Está esperando o 
que?”

Mário Márcio, fazia compras 
com sua esposa na loja. “Fiquei 
seduzido pela promoção, adquiri 
os dois produtos necessários para 
poder participar. Começar o ano 
com R$ 1, 5 mil no bolso, em uma 
crise brava como esta que o país 
vive, é bom demais”, comemora 
Mário.
 A ganhadora dos 2,5 mil, 
professora Luciene Maria, disse 
que como freguesa, aprova este 
tipo de evento. “É um atrativo 
para os clientes e para mim vai ser 
de muita valia. 
 Agradeço a Deus por ter 
sido a escolhida dentre tantos 
outros concorrentes ao prêmio. 
Deus é maravilhoso”, observa 
Luciene. 
 O  r e p r e s e n t a n t e  
comercial da SC Johnson, Luiz 
Mário, disse que as parcerias com 
as empresas são boas para ambos, 
divulgamos nossas marcas e os 
c o m e r c i a n t e s  a t r a e m  o s  

SEGURANÇA

Operação leva 90 pessoas
à prisão em Mato Grosso

Ascom/PJC-MT

Os trabalhos tiveram início nas primeiras horas da manhã com o cumprimento de mandados de prisão 
e de busca e apreensão pelas Polícias Civil e Militar nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública

PREMIAÇÃO

Grupo Juba sorteou R$ 5 mil no último sábado
Esdras Crepaldi

As polícias Civil e Militar prenderam 90 pessoas em cumprimento de mandados de prisão e flagrantes
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Rosa Alves de Jesus, o PM Mário Márcio da Silva Lima e Luciene Maria da Silva foram os ganhadores da promoção
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JUROS CARTÃO DE CRÉDITO
Com a entrada em vigor das novas regras 
para pagamento do cartão de crédito, os 
gastos do consumidor com juros podem 
cair até 70%. A partir de agora, não será 
mais possível ficar no rotativo — o 
chamado pagamento mínimo — por mais 
de 30 dias, o que deve diminuir as taxas e os 
custos da modalidade. Antes dessas novas 
regras, se o cliente tivesse uma dívida de R$ 
1 mil no rotativo do cartão de crédito, 
depois de 30 dias essa fatura subiria para 
R$ 1.158,50. Ao fim de seis meses, a dívida 
estaria em R$ 2.417,55. Atualmente, com 
os juros médios que vigoram no mercado, o 
consumidor pode economizar quase 70% 
em um ano ao sair do rotativo do cartão de 
crédito para o parcelamento. Na prática, ele 
passa de uma taxa 484,6% ao ano para uma 
de 153,8%. No mês, cai de 15,85% para 
8,07%.

PROUNI
As insc r ições  para  o  Programa 
Universidade para Todos (ProUni) foram 
abertas ontem terça-feira (31). De acordo 
com o Ministério da Educação (MEC), 
estão sendo oferecidas 214.110 bolsas no 
primeiro semestre deste ano. Os 
interessados devem participar da seleção 
pelo  até 23h59 (horário de site do programa
Brasília) de 3 de fevereiro. O resultado da 
primeira chamada será divulgado em 6 de 
fevereiro; e o da segunda, em 20 de 
fevereiro.

FIES
A partir de 7 de fevereiro, estará aberto o 
novo período de inscrições para o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). Os 
estudantes interessados poderão se 
candidatar pelo site do  até o dia 10 SisFies
do mesmo mês. Operacionalizado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), órgão vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC), o Fies é 
destinado a financiar prioritariamente 
estudantes de cursos de graduação. Para a 
candidatura, o estudante deve estar 
regularmente matriculado em instituição 
de ensino superior não gratuita cadastrada 
no programa, em curso com avaliação 
positiva no Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes).

ROMBO DA PREVIDÊNCIA 
BATE RECORDE

O rombo nas contas da previdência social 
fechou o ano passado em R$ 149,73 bilhões 
– o maior valor já registrado desde 1995. A 
informação é da Secretaria de Previdência i 
divulgada nesta quinta-feira (26). Na 
comparação com 2015, quando o déficit 
estava em R$ 85,81 bilhões, o rombo 
cresceu 74,5%. Esse montante, atualizado 
pela inflação do período chega a R$ 151,9 
bilhões. Segundo Marcelo Caetano, 
responsável pela Secretaria de Previdência 
Social,  dois fatores levaram a um aumento 
d o  r o m b o  d a  p r e v i d ê n c i a :  o  
envelhecimento da população e o mercado 
de trabalho mais fraco no ano passado. 
Segundo ele, a partir da década de 2020 o 
Brasil passará por um processo mais 
intenso de envelhecimento, o que vai 
pressionar ainda mais as contas públicas.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420

Cáceres-MT, quarta-feira 01 de fevereiro de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Minha amiga pessoal,  hoje 
deputada Janaína Riva, escreveu um artigo 
em retrospectiva aos dois anos de governo 
de Pedro Taques. Na minha casa, quando os 
nossos filhos brincavam juntos no tapete da 
sala, já sabia que essa jovem política iria dar 
trabalho pela firmeza de convicção e 
experiência com a qual sempre conviveu. É 
bom lembrar que Janaína tem menos de 
30anos e mais coragem do que a maioria dos 
marmanjos que a cerca, razão pela qual 
acredito em reeleições consecutivas da 
jovem política. 
 Não é nenhuma surpresa que tenha 
se tornado uma opositora de respeito que, 
como qualquer oposição, incomoda por 
apontar falhas. Essa tarefa é inerente à 
democracia e deve ser altamente respeitada 
por todos, sobremodo por servir como 
“consultoria externa e gratuita” ao governo. 
No artigo, a deputada aponta basicamente 
os problemas financeiros que afastaram 
empresas tradicionais do Estado de Mato 
Grosso, trazendo recessão e desemprego 
que dobrou de índices, teoricamente por 
culpa do governo Taques.
 Diante da reflexão da deputada que 
sempre serve de alerta positivo, é preciso 
pensarmos em dois elementos que foram 
esquecidos – passado e presente. Quanto ao 
passado, importa comparar os 2 anos 
anteriores ao governo Pedro Taques com os 
2 anos dessa nova gestão. Não se trata de 
revisionismo ou revanchismo, mas de 
justiça metodológica. Os dois anos que 
antecederam o atual governador foram 
marcados por Silval Barbosa, político do 
mesmo partido da deputada – o PMDB. No 
período, uma tessitura vil tomou conta da 
administração pública mato-grossense, 
organizada para roubar sistematicamente o 
erário. 
 Além dos crimes que conduziram a 
gangue à cadeia, administrativamente, o 
que vimos foi a incompetência não só de 2 
anos, mas do mandato integral, ao não 
concluir nenhuma obra da Copa com a 
qualidade esperada. 
 Para muitas pessoas, no entanto, 
não importa refletir sobre o passado. Pois 
então, falemos sobre o presente. O governo 
federal, capitaneado por um correligionário 
de partido da deputada – o PMDB – 
alcançou um recorde negativo em matéria 
econômica.
 A Secretaria do Tesouro Nacional 
acabou de divulgar que o governo de 
Michel Temer conseguiu a façanha de criar 
um rombo de 154 bilhões de reais, ou seja, 
um gasto superior à arrecadação. Trata-se 
do maior rombo dos últimos 20 anos de 
medição.
 Em termos de previdência social, o 
atual presidente Michel Temer pegou um 
débito de 85 bilhões de reais e conseguiu 
transformá-lo para quase 150 bilhões. O 
completo fracasso dos governos do PMDB 
pode ser provado de forma objetiva, 
regional e nacionalmente. O desemprego 
apontado pela deputada Janaína Riva é, em 
Mato Grosso, de 8%. Já os índices nacionais 
são de 11,6%, colocando o Brasil na 7ª 
colocação em matéria de desemprego no 
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 Muito se falou, no último ano, 
sobre a PEC do teto dos gastos, também 
conhecida como PEC nº. 241 (PEC nº. 55), 
hoje denominada Emenda Constitucional 
nº. 95/2016, que tem como meta congelar 
despesas primárias, incluindo saúde, 
educação e segurança pública, por um 
período de 20 anos, sendo corrigido 
somente pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), índice 
inflacionário medido pelo IBGE.
 Seguindo o mesmo caminho 
traçado pelo governo federal, o governador 
do estado já se manifestou que adotará as 
mesmas medidas de contenção de despesas 
em Mato Grosso.
 A famigerada lei do teto de gastos, 
como afirmou o prof. José Gomes 
Menezes, professor catedrático da 
Universidade Federal de Alagoas, pode 
causar danos catastróficos na prestação dos 
serviços públicos, tendo em vista, que não 
há como medir as despesas do Poder 
Público somente pelo índice inflacionário 
do ano anterior, visto que, a população 
cresce vertiginosamente ano após ano, e os 
gastos, principalmente com educação, 
saúde e segurança público não seguiria 
esse crescimento, não havendo espaço para 
novos  invest imentos ,  devido ao 
congelamento.
 Para citarmos, como exemplo, 
quem não se lembra anos atrás, o número 
fixo de vagas em universidades federais e 
campus no interior, pouco se falava de 
aumento de investimento nestas áreas, 
pois, os gastos com educação eram 
somente corrigidos pela inflação, como 
mesmo lembra o prof. Nelson Cardoso 
Amaral, professor da Universidade 
Federal de Goiás, no Congresso 
promovido pela Andes, na Assembleia 
Universitária da UFMT.
 E o único fim do congelamento de 
gastos públicos é o pagamento da dívida 
pública, dívida esta com bancos e 
instituições financeiras, conforme 
afirmam vários estudiosos, e muitos 
estudiosos já se pronunciaram, por 
diversas vezes, entre eles, a prof. Maria 
Lucia Fatorelli, coordenadora da auditoria 
cidadã da dívida, que as citadas dívidas 
deveriam ser auditadas.
 Assim, o governo em vez de 
fortalecer os serviços públicos, para que a 
população tenha um serviço público de 
qualidade, e, desta forma, possa abandonar 
os planos de saúde, escolas particulares e 
segurança privada, prefere seguir o 
caminho inverso, reduzindo os gastos com 
despesas primárias para pagar uma dívida 
pública que, segundo muitos estudiosos da 
área, deveria ser revista, impactando não 
só os servidores públicos, mas também a 
sociedade como um todo. 

Jefferson Lopes de Souza é advogado, 
servidor público da  Sema e diretor 
administrativo do Sintema

mundo.
 Em termos de saúde pública, em 
quatro anos o governo do PMDB 
credenciou 57 UTI's no Estado de Mato 
Grosso e, em dois anos, Taques conseguiu 
credenciar 204 UTI's, quase o quádruplo do 
número, em metade do tempo. Mesmo com 
o crescimento de 9,5% da folha de 
pagamento, o atual governo emprega o 
maior número de servidores de carreira em 
cargos comissionados, diferentemente dos 
2 anos imediatamente anteriores a Taques. 
 A bomba-relógio deixada pelo 
governo do PMDB ao aumentar o 
funcionalismo sem qualquer estudo de 
impacto financeiro, caiu no colo da atual 
gestão em 49.85% que extrapola o limite de 
responsabilidade fiscal com a folha salarial. 
Em matéria de transporte/asfaltamento, 
elemento essencial para o setor produtivo 
mato-grossense, deixou a nobre deputada 
estadual de informar o público dos números 
exatos .  De 2011 a  2014,  foram 
(re)construídos 886 km de asfaltamento. 
Nos dois primeiros anos de governo Pedro 
Taques, temos 1.430km de asfalto, sendo 
712 km de construção e 718 km de 
reconstrução, ou seja, o dobro do 
rendimento em metade do tempo assinalado 
de forma objetiva, um feito que é 
simplesmente ignorado pela oposição, mas 
festejado por quem arriscava a vida em 
nossas estradas.
 Em dois anos, foram construídas 31 
pontes de concreto no Pantanal, contratados 
3500 profissionais para a segurança 
pública, 15 novas unidades de ensino e 17 
escolas reformadas, sendo que os 
professores ganharam aumento de 7%, 
além da reposição geral anual. 
 O artigo da deputada Janaína Riva é 
muito bem-vindo. Para a democracia, é 
essencial a pontuação dela. Oportuniza 
comparações e reflexões. O governo Taques 
não é perfeito. Equivocou-se com a inicial 
autocracia de uma equipe sem qualquer 
traquejo, apelidada como a “a turma do 
power-point”. Foi deficiente em permitir a 
corrupção se perpetuar na Secretaria de 
Educação por meio de fraudes às licitações, 
atrasa a reforma administrativa e tributária, 
enfim, bate cabeça aqui e ali. 
 No entanto, deve ser comparado 
com objetividade ao descalabro do PMDB 
que jogou o Estado de Mato Grosso numa 
recessão sem precedentes, inflando dolosa e 
irresponsavelmente a folha de pagamento, 
restando à equipe anterior as celas de uma 
prisão. 
 Os 2 primeiros anos do governo 
Taques podem ter sido decepcionantes, 
frustrantes, travados, equivocados pela 
falta crônica de diálogo e desconfiança 
exacerbada. É justo cobrar. A deputada faz 
bem. É justo esperar que o governo 
melhore. Temos esse direito. Mas os 
n ú m e r o s  s ã o  o s  n ú m e r o s ,  
independentemente da vontade da oposição 
ou situação. 
 Mato Grosso está atravessando a 
crise causada pelo governo anterior com 
alguma dignidade.
EDUARDO MAHON É ADVOGADO

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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ispostos a transformar a DSérie C do Campeonato 
Brasileiro em algo rentável 

ou menos deficitário para os clubes 
p a r t i c i p a n t e s ,  1 8  d o s  2 0  
presidentes/representantes que 
integram a terceira divisão nacional 
estiveram nesta segunda-feira na 
sede da CBF para propor mudanças, 
tanto no regulamento quanto na 
comercialização e exploração dos 
d i re i tos  de  t r ansmissão  da  
competição.
 Com passagens aéreas pagas 
pela própria entidade que comanda o 
futebol, os cartolas - exceto do 
Botafogo-PB e do Moto Club-MA - 
es t iveram reunidos  duran te  
aproximadamente duas horas com o 
presidente Marco Polo del Nero, 
juntamente com o vice e presidente 
da Federação Paulista, Reinaldo 
Carneiro Bastos, e o secretário-geral 
da CBF, Walter Feldman.
 Dentre as propostas levadas, 
duas encabeçam as reivindicações 
dos clubes: a negociação e venda dos 
direitos de transmissões televisivas e 

via internet e a mudança no 
regulamento da competição.
 De acordo com o presidente 
do Botafogo-SP, Gerson Engracia 
Garcia, eleito como um dos 
representantes dos clubes -  
juntamente com os presidentes do 
Fortaleza, CSA-AL e Bragantino -, a 
abertura para diálogo da CBF deixou 
todos otimistas e com boas 
perspectivas para transformar o 
Brasileiro em um campeonato viável 
para os clubes - e também para a 
CBF.
 - Foi um primeiro encontro, 
bastante positivo, onde notamos 
uma abertura muito importante por 
parte da CBF. Eles estão dispostos a 
transformar a Série C em algo maior, 
como é feito na Série B, com cotas de 
TVs para os clubes. O campeonato 
fica mais atrativo, o nível técnico 
melhora e mais pessoas vão aos 
jogos - declarou o presidente Gerson 
Engracia Garcia, que citou a média 
de público de torcidas como do 
Fortaleza, Remo e do próprio 
Botafogo, para justificar o interesse 

e aceitação comercial.
Quadrangular valendo acesso - 
Outro ponto bastante discutido, mas 
ainda embrionário, é a mudança do 
regulamento da competição. Até o 
ano passado, os 20 clubes eram 
d i v i d i d o s  e m  d o i s  g r u p o s  
regionalizados. Os dois últimos 
eram rebaixados, e os quatro 
melhores avançavam e disputavam 
um mata-mata, valendo o acesso.
 A ideia apoiada pela maioria 
dos cartolas presentes, segundo 
G e r s i n h o ,  é  c r i a r  d o i s  
quadrangulares a partir da mesma 
primeira fase, com 1º e 4º de um 
grupo, mais 2º e 3º do outro. Com 
jogos de ida e volta, os dois melhores 
garantiriam o acesso após seis jogos 
e fariam as semifinais da Série C.
 - Essa mudança não afetaria 
o calendário pois seriam duas datas a 
mais. Poderíamos colocar jogos às 
quartas-feiras na primeira fase. Os 
times não dependeriam apenas de 
dois jogos para subir para a Série B - 
explicou.
 Nos próximos encontros, os 

representantes de Botafogo-SP, 
Bragantino, Fortaleza e CSA-AL 
tomarão a frente das negociações, 
levando em consideração a opinião 
dos 20 clubes. Ainda não há uma 
data marcada, mas a CBF prometeu 
entrar em contato com televisões e 
sites para iniciar a negociação entre 
as partes.
 - Todos os clubes passam 
pelo mesmo problema, que é o 
financeiro. Do ponto de vista 
institucional, ganhamos voz dentro 

da CBF. A própria entidade nos disse 
que a conta não fecha, pois existem 
gastos com doping, arbitragem, 
viagens, logística. Organizando, 
conseguiremos tornar o campeonato 
viável - disse o presidente do 
Botafogo.
 As mudanças, segundo 
Gerson Engracia, devem ser 
implantadas no calendário 2017. O 
Campeonato Brasileiro da Série C 
tem início em maio, ainda sem data 
definida. dolo do Grêmio como jogador, 

ÍRenato Gaúcho disse que merecia 
uma estátua na Arena depois de ter 

levado o Tricolor ao título da Copa do 
Brasil e ter entrado na história também 
como treinador. Na segunda-feira, no 
"Bem, Amigos!", o assunto voltou à tona 
e Renato se divertiu ao demonstrar 
preocupação. Elevado ao patamar de 
ídolo depois de fazer os dois gols na 
equipe do Mundial de 1983, ele brincou 

ao dizer que vê a "obra" ameaçada 
depois da decisão da Fifa de não 
considerar oficiais os títulos anteriores a 
2000.
 - Agora o cara tirou (o título de 
1983), agora vai sumir a estátua. O 
presidente vai falar: acabou o título, 
acabou a estátua - disse, aos risos.
 Questionado por Galvão 
Bueno, que mostrou uma arte simulando 
a estátua, Renato disse que ainda não 

teve tempo de conversar com o 
presidente Romildo Bolzan sobre a 
possibi l idade de ter  o pedido 
concretizado. O treinador voltou a 
brincar e sugeriu que o Grêmio 
transforme a obra em fonte de renda, 
solicitando contribuição dos torcedores 
que visitarem o local. 
 - Peguei o presidente meio alto, 
quando conquistamos a Copa do Brasil, 
no vestiário, aproveitei e falei: 
presidente, acho que estou merecendo 
uma estátua. Vou até dar uma ideia de R$ 
5 para fazer uma foto do lado da estátua, 
já dá uma graninha... não pra mim, para 
o clube - completou.
 Aos 54 anos, Renato voltou ao 
Tricolor com a missão de acabar com um 
jejum de títulos nacionais que durava 15 
anos e atingiu o objetivo ao levar o clube 
ao pentacampeonato da Copa do Brasil. 
Como jogador, ele colocou o nome na 
história ao colocar o tricolor no topo do 
mundo, em 1983, com a conquista da 
Copa Intercontinental - considerada o 
Mundial Interclubes (Renato marcou 
dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o 
Hamburgo, em Tóquio).
 S e m a n a  p a s s a d a ,  e m  
comunicado enviado ao jornal "O 
Estado de S. Paulo", a Fifa afirmou que 
somente  cons ide ra  "campeões  
mundiais" os vencedores dos mundiais 
organizados pela entidade em 2000 e de 
2005 em diante.

Presidentes e representantes de 18 dos 20 clubes estiveram na Confederação 
Brasileira de Futebol para viabilizar recursos e propor nova disputa pelo acesso

Times da Série C vão à CBF por cotas 
de TV e mudanças no regulamento

Boa Esporte venceu o Guarani na final da Série C do ano passado  

Foto: Rodrigo Villalba
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Renato brinca após decisão da Fifa 
sobre Mundiais: "Acabou a estátua"

100 MUNDIAL
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Renato Gaúcho brincou ao falar da estátua no "Bem, Amigos!" de segunda  

Foto: Reprodução SporTV

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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A lua entra em seu signo e se 
une a Marte, seu regente, 
indicando um dia dinâmico e 
atividades intensas. Tome 
cuidado com o excesso de 
energias, que pode levá-lo à 

impulsividade e ansiedade acima do 
normal. O momento pode indicar uma 
tomada de decisão importante em sua vida 
pessoal ou profissional.

Esotérico

A lua entra em Áries e se une 
a Marte indicando um dia de 
maior  recolhimento e  
n e c e s s i d a d e  d e  
interiorização. Sua energia 
vital pode estar mais baixa e, 

por esse motivo, você deve manter 
atividades moderadas. O momento é ótimo 
para o planejamento de novos projetos, 
para a meditação e a prática do yoga.

A lua entra em Áries e se une a 
Marte indicando um dia de 
maior  envolv imento  e  
atividades em grupo. Você 
pode  ser  convidado a  
gerenciar uma nova equipe de 

trabalho. Um contrato, envolvendo um 
projeto social ou político, pode ser o carro 
c h e f e  d e s t e  p e r í o d o ,  q u e  d u r a  
aproximadamente seis semanas.

A lua entra em Áries e se une 
a Marte indicando um dia de 
maior envolvimento com 
seus projetos profissionais e 
planos de carreira. Nesta 
fase, que dura algumas 

semanas, você estará determinado a 
alcançar seus objetivos. O período é ótimo 
p a r a  c o m e ç a r  n o v a s  a t i v i d a d e s  
profissionais envolvendo novos projetos.

A lua entra em Áries e se une 
a Marte indicando um dia de 
inícios, relacionados a um 
projeto de médio prazo, que 
pode envolver pessoas 
estrangeiras ou uma viagem, 

que traz mudanças para sua vida. Você 
estará decidido a transformar sua rotina e 
filosofia de vida. Dias de otimismo e 
renovação da fé.

A lua entra em Áries e se 
une a Marte indicando um 
dia movimentado, com 
alguns compromissos 
profissionais inadiáveis. 

Hoje pode ser um dia importante para 
um romance que vem sendo desenhado 
pelo Universo. Um passo à frente é dado. 
Evite discussões e brigas, especialmente 
com os filhos.

A lua entra em Áries e se 
une a Marte indicando um 
dia em que você vai preferir 
estar em casa junto aos seus, 
a qualquer compromisso 

social. Um de seus pais pode precisar de 
sua ajuda ou companhia. Se puder, tire o 
dia para cuidar de sua casa, planejando 
uma reforma ou uma simples mudança de 
móveis.

A lua entra em Áries e se une 
a Marte indicando um dia de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o ,  
comunicação ativa e excesso 
de atividades. Uma reunião 
de trabalho pode trazer uma 

nova oportunidade de negócio. O período 
pode envolver um contato importante, que 
pode resultar em um novo contrato de 
trabalho.

A lua entra em Áries e se une 
a Marte indicando um dia que 
marca uma fase importante 
para sua vida material e 
financeira. Você estará mais 
voltado para suas finanças e 

determinado a ganhar mais dinheiro. Um 
projeto envolvendo o aumento de seus 
rendiimentos pode ser aprovado. O 
momento pede controle de gastos.

A lua entra em Áries e se une a 
Marte indicando um dia de 
decisões importantes para os 
s e u s  r e l a c i o n a m e n t o s  
pessoais e profissionais. O dia 
pode ser decisivo para o início 

da negociação de uma parceria comercial. 
Um novo cliente pode surgir, caso seja um 
profissional independente. Tome cuidado 
com a agressividade excessiva.

A lua entra em Áries e se 
une a Marte indicando um 
dia de trabalho intenso e 
organização de uma rotina, 
que pode envolver um novo 
p ro j e to  de  t r aba lho .  

Prepare-se, pois o período promete dias 
intensos. Tome cuidados redobrados 
com a saúde, que pode passar por um 
período de stress.

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

A lua entra em Áries e se une a 
Marte deixando você mais 
fechado e interiorizado, mas, 
t ambém,  vo l t ado  pa ra  
estratégias que envolvem um 
grande negócio em sociedade 

ou parceria. O momento é ótimo para um 
planejamento financeiro e aquisição de um 
empréstimo. Um projeto envolvendo uma 
grande soma de dinheiro pode ser aprovado.

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

Festejou mais um ano de vida a nossa querida 
amiga Viviane Rondon, que trocou de idade 
envolto as manifestações de carinho da filha 
Vivinha, da mãe, irmãos e amigos. Que Deus lhe 
reserve só coisas boas nesse novo ano de vida. 

Quem apagou mais uma velinha ontem foi a simpática 
Magda Henrique Pestana, a quem enviamos votos de 
felicidades e muitos anos de vida. Parabéns!!!

Mais um ano de vida, novas experiências adquiridas e 
muitos amigos conquistados, assim José Carlos de 
Carvalho recebeu o carinho especial dos familiares e 
amigos que juntos cantaram o tradicional parabéns a 
você. Nós da família do JCC enviarmos energias 
positivas e que esse novo ano de vida seja pleno de 
saúde, paz, amor e vitórias.

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

Embelezando nossa High Society a charmosa 
Juliana Bruzzon, que desfila beleza, simpatia e 
elegância. Grande abraço!
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