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HIDROVIA

Porto de Cáceres está praticamente
pronto para escoamento de grãos
Seis meses após firmar um termo de cooperação com o Governo do Estado, a Associação Pró-Hidrovia (APH), formada por produtores rurais da região Oeste, atingiu cerca de
95% da reforma do porto da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat) em Cáceres. O objetivo é habilitar o espaço, sem custos ao Executivo, para exportar grãos pela
Hidrovia Paraguai/Paraná, que engloba Brasil, Bolívia, Argentina e Uruguai, a fim de baratear o preço do frete. Página 03

ADEQUAÇÕES

EQUIPE TÉCNICA

Prefeitura interdita ruas centrais
no período do 36º FIPe

Fiscalização do Festival de Pesca
de Cáceres é profissionalizada

Foto: Ilustração

A Prefeitura de
Cáceres, através da
Coordenadoria de Trânsito,
comunica que devido a grande
realização do 36º FIPeFestival Internacional de
Pesca esportiva de Cáceres,
estará interditando algumas
ruas centrais da cidade. As
interdições das ruas já
começaram ontem dia (6) de
junho e vão até o dia 12 de
junho. Página 03

Foto: Arquivo

Justiça proíbe ufmt
de revalidar
diploma de medicina
sem prova técnica
Página 07

QUEBRA DE ACORDO

JBS deve pagar R$ 2,1 milhões por
prorrogar jornada de funcionários em MT
Foto: Ilustração

A Justiça do Trabalho
determinou à empresa JBS, dona das
marcas Friboi e Seara, que pague
multa de R$ 2,1 milhões por
descumprir um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) firmado com o
Ministério Público do Trabalho
(MPT-MT) em janeiro de 2013. Na
decisão, o juiz da 2ª Vara do Trabalho
de Rondonópolis, a 218 km de
Cuiabá, deu prazo de 48 horas, a partir
da citação, para a empresa depositar o
valor da multa. Página 04

A ajuda de voluntários na fiscalização e apoio as atividades
do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres já não é
mais suficiente para garantir a eficiência do evento. Por conta disso,
a coordenação sob liderança do secretário de Desenvolvimento
Júnior Cézar Dias Trindade, está promovendo a partir deste ano, a
profissionalização do setor. Com recursos próprios e de
patrocinadores, a secretaria contratou fiscais e piloteiros para darem
suporte as competições de pesca. Página 03
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Educação x Ostentação

Confiança que se renova

- O comédia tá doido pra perder o
celular.
- Quer aparecer!
- Já já vem um doído e acaba com a
onda dele.
Ouvi essa conversa quando
chegava à escola pra buscar meu filho.
Partia de dois meninos criticando a
atitude de um colega que simplesmente
falava ao celular na calçada às vistas de
qualquer um.
Ele usava um desses aparelhos
modernos que parecem pé de fruta e já
vem com uma maçã! Não parecia ter
qualquer pretensão de usurpar olhares,
mas já havia virado motivo de chacota.
Talvez porque o sonho de consumo de
seus críticos seja possuir um
brinquedinho igual, que além facilitar a
comunicação funciona praticamente
como minicomputador.
A situação anda tão feia que
ninguém mais pode usar seus objetos
sem medo, pensei; achando que era
essa também a preocupação dos
meninos. Mas, logo percebi que estava
errado quando cheguei mais perto e
pude ouvir o fundo musical da
conversa. Em seus aparelhos menos
vistosos, mas também potentes, os
manos se deliciavam ao som dos novos
pensadores brasileiros: “Olhei pro
espelho e preparei um plano
Cordão de ouro pesado
Rolex tenho sobrando
No meu guarda-roupa uma coleção de
kit's
Só estampa de marca parece uma loja
de griff
Entrei na minha garagem puro conforto
das naves
Bmw-X6 e uma linda Maserati
Mais que bela visão do Ap do Guarujá
A vida agora é Vip com a lancha de 3
andar”
Meu Deus, que porcaria,
sussurrei tentando entender o que se
passa na cabeça dos jovens de hoje. E,
enquanto esperava meu filho dar as
caras consegui prestar atenção ao
refrão de outra maravilha que, ainda
por cima, tinha a pretensão de soar
como poesia:
“Sonhar, nunca desistir
Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser
Tentar até se esgotar suas forças
Se hoje eu tenho eu quero dividir
Ostentar pra esperança levar e o mundo
sorrir”
Caramba, devo estar velho! Na
minha época “levar esperança” não
tinha nada a ver com ostentação.
Acompanhar a trajetória de um menino
pobre que consegue superar as
adversidades e se formar na

Nas atuais circunstâncias – com
crise econômica e desemprego em
ascensão – é difícil elaborar um discurso
otimista que motive os jovens a acreditar
em um futuro melhor.
No entanto, após acompanhar
pessoalmente a juventude lotando os
corredores, palestras e estandes da 20.ª
Feira do Estudante – Expo CIEE, a visão
é de que a confiança se renova e os
nossos jovens estão preparados para
protagonizar sucesso profissional.
Durante a feira, os estudantes
demonstravam, a todo momento,
estarem ávidos por conhecimento e
oportunidades de acesso ao mercado de
trabalho. Buscavam incessantemente
informações sobre cursos superiores, de
especialização, pós-graduação,
intercâmbios e cursos de línguas
estrangeiras. Encheram as salas para
ouvir, compenetrados, palestrantes que
discorriam sobre temas pertinentes ao
mundo corporativo e mostravam-se
interessados, com perguntas e
observações oportunas.
Muitos deles compareceram à
feira por mais de um dia, em busca de
informação e conteúdo. Centenas de
jovens saíram do estande do CIEE já
encaminhados para processos seletivos
de estágio e aprendizagem. Alguns
fizeram provas no local para o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e para a prefeitura de São Paulo.
Mais uma vez, o CIEE cumpriu
seu papel social de contribuir para uma
melhor formação do jovem, buscando
sempre sua inserção no mercado de
trabalho por meio do estágio e da
aprendizagem.
Ao longo de 53 anos de atuação,
já encaminhou mais de 16 milhões de
jovens para empresas, entidades do
terceiro setor e órgãos públicos. Muitas
autoridades governamentais, gerentes,
diretores e CEOs de grandes empresas
começaram sua carreira como
estagiários e aprendizes.
A Expo CIEE, também iniciou
tímida, há 20 anos, na sede do CIEE, em
São Paulo. Hoje as instalações ganham
dois pavilhões da Bienal do Parque do
Ibirapuera e atrai jovens da Grande São
Paulo, do interior e até mesmo de outros
estados. É cativante ver que boa parte da
juventude responde às dificuldades
momentâneas com dinamismo e vontade
de vencer.
Esperamos que o exemplo
também seja dado em outras esferas para
que os jovens possam garantir,
efetivamente, um futuro promissor e
exercer plenamente a cidadania, em um
país mais ético e justo.
LUIZ GONZAGA BERTELLI é
presidente do Conselho de
Administração do CIEE, do Conselho
Diretor do CIEE Nacional e da
Academia Paulista de História (APH).

universidade, muitas vezes como o
primeiro graduado de sua família, isso
sim nos fazia acreditar em dias
melhores.
O fato é que as coisas mudaram.
Os jovens mudaram. As famílias
mudaram e os valores foram deixados
de lado. Minha avó, professora por
mais de trinta anos, costumava dizer
que a tarefa da escola é alfabetizar a
criança e estimular o jovem através de
atividades pedagógicas e do raciocínio
lógico. Assim, eles adquirem
conhecimento pra que quando adulto
estejam preparados a decidir o que
fazer da vida. Mas, mais importante
que isso, cabe à família educar seus
filhos através de exemplos e da
vigilância.
Uma criança criada numa casa
onde há diálogo e estímulo à leitura,
onde se ouve boa música, se vê bons
filmes e programas de qualidade, onde
se discute política, comportamento e
relacionamento social, onde se fala de
tudo, absolutamente tudo, mas onde os
pais também impõe regras e limites,
terá maiores chances de se tornar um
jovem crítico e de bom convívio social.
Certamente, este indivíduo não fará da
ostentação uma filosofia como querem
os MCs por eles idolatrados hoje.
É preciso trazer discussões
como sexo e sexualidade, drogas,
dinheiro, desemprego, violência,
educação, respeito ao próximo, amor
próprio, religião, importância dos
estudos e do trabalho pra roda de
conversa com os filhos. Conceitos de
segurança pública e responsabilidade
social também. Estamos forjando
cidadãos e não esculpindo estátuas.
Lares desajustados onde não há
qualquer tipo regra e o crescimento das
crianças corre a gosto do freguês
inibem o senso crítico e permitem
amizades perigosas e escolhas
equivocadas. Infelizmente, muitas
famílias estão deixando para as escolas
e pro mundo à educação de seus filhos.
E nesta inversão de papéis produzindo
meninos e meninas mais atentos à
ostentação que preocupados com a
sociedade em que vivem.
Em outros tempos, penso que ao
invés de criticarem o colega que
ostentava um celular caro no meio da
rua aqueles meninos, da escola do meu
filho, teriam aconselhado o rapaz a usar
seu telefone apenas em ambientes
seguros, como o pátio do colégio para
autoproteção.
Mas, como estou ficando velho,
talvez esteja enganado. Será?
ROBSON FRAGA é jornalista.

CONCURSO
Ministério Público do Trabalho em Mato
Grosso (MPT-MT) abriu inscrições para
15 vagas de um concurso público para
estagiários no órgão. Segundo o MPT, as
inscrições são gratuitas e podem ser
feitas até o dia 14 de junho. As vagas
serão disponibilizadas para Cuiabá,
Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta. O
estágio tem remuneração de R$ 850,
além de auxílio-transporte.
INSCRIÇÕES PROUNI
As inscrições para a edição do segundo
semestre de 2017 do Programa
Universidade para Todos (Prouni) já estão
abertas no http://siteprouni.mec.gov.br.
Para se inscrever é necessário ter o
número de inscrição no Enem e senha. O
prazo termina nesta sexta-feira (9).São
oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603
integrais e 79.889 parciais em
instituições particulares de ensino
superior. A seleção é feita a partir do
desempenho no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), levando em
conta critérios socioeconômicos da
família do estudante.
ABERTAS AS INSCRIÇÕES
Continuam abertas as inscrições para a
2ª Meia Maratona do Centro Integrado
de Operações Aéreas (Ciopaer) “Voando
Baixo”.
O evento faz parte das
comemorações aos 11 anos do
grupamento de policiamento aéreo de
Mato Grosso. As inscrições vão até o dia
1º de julho ao até completar 1.500
inscritos. As provas serão realizadas nos
dias 15 e 16 de julho, sendo que no
primeiro dia a competição será apenas
para as crianças. No dia 16, os atletas
profissionais e amadores poderão
competir nas provas de 21 km, 12 km e 7
km.As competições serão realizadas no
bairro chapéu do sol, localizado na
comunidade de Passagem da Conceição,
em Várzea Grande.As inscrições devem
ser feitas pelo site www.morro-mt.com.br,
até o dia 1º de julho ou até atingir 1.500
participantes. O valor da inscrição é de
R$ 75,00 para as provas de 21, 12 e 7 Km
e de R$ 40,00 para a competição Voando
Baixo Kid's.
VACINA CONTRA GRIPE
A Prefeitura Municipal de Cáceres por
meio da Secretaria de Saúde e da
Coordenação de Vigilância em Saúde de
Cáceres comunica que em virtude da
noticia veiculada na ultima sexta-feira
(2), em Maringá, no norte do Paraná
onde o ministro da Saúde Ricardo Barros
informou que a vacina contra a gripe será
liberada para toda a população, e não só
para grupos prioritários, a partir de
segunda-feira (5).Informamos à
população que estamos aguardando o
pronunciamento oficial da Secretaria de
Estado de Saúde, e até o próximo dia 09
de junho estaremos atendendo somente
o grupo prioritário.
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HIDROVIA

O porto de Cáceres fica numa posição estratégica pela proximidade da Hidrovia Paraguai/Paraná

Porto de Cáceres está praticamente
pronto para escoamento de grãos
Andréa Haddad | Gcom-M

S

eis meses após firmar um termo de
cooperação com o Governo do
Estado, a Associação PróHidrovia (APH), formada por
produtores rurais da região Oeste,
atingiu cerca de 95% da reforma do
porto da Companhia Mato-grossense de
Mineração (Metamat) em Cáceres.
O objetivo é habilitar o espaço,
sem custos ao Executivo, para exportar
grãos pela Hidrovia Paraguai/Paraná,
que engloba Brasil, Bolívia, Argentina e
Uruguai, a fim de baratear o preço do
frete.
Conforme informações da
Metamat, o governador Pedro Taques
desde que assumiu teve a preocupação
de recuperar a viabilidade do porto, que
estava praticamente “abandonado” num
termo de cessão com a Docas Brasil.
Havia o risco do Estado ser processado
já que se trata de um patrimônio público
cedido pela União à Metamat.
Diante disso, o Estado assinou
o termo de cooperação com a APH, que
tem interesse na viabilidade da zona

Foto: WEB

portuária para expandir a zona de
exportação de grãos pela região Oeste
do Estado.
“Num primeiro momento,
fizemos serviço de limpeza,
manutenção, implementamos sistema
de segurança, contratamos vigias,
colocamos monitoramento por câmera,
entre outras coisas. A Secretaria de
Infraestrutura e Logística (Sinfra) e a
Metamat ajudam com conhecimento
técnico e na parte das licenças”, explica
o presidente da Associação PróHidrovia, Vanderlei Reck Júnior.
A Associação aguarda a
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) liberar o
licenciamento ambiental, operacional e
dos bombeiros. A Metamat e a
Associação trabalham juntas neste
sentido.
Em paralelo, a Associação
articula a abertura de mercado no
exterior para a soja mato-grossense por
meio do escoamento pelo Hidrovia
Paraguai/Paraná, ao lado do porto da

Metamat em Cáceres. Líderes da
entidade estiveram na Argentina com o
vice-governador Carlos Fávaro, para
negociar a liberação da entrada pelo
Brasil no país de dois tipos de soja
transgênica brasileira.
O pedido foi aceito. Também
viajaram à Bolívia durante a visita do
governador Pedro Taques ao presidente
Evo Morales. “Uma das pautas
defendidas pelo governador foi a
Bolívia comprar grãos de Mato Grosso
em troca da compra da ureia boliviana
pelos mato-grossenses”, diz Reck
Júnior.
O porto de Cáceres fica numa
posição estratégica pela proximidade da
Hidrovia Paraguai/Paraná. São 3.442
quilômetros que englobam Brasil,
Bolívia, Argentina e Uruguai, dos quais
1.290 km ficam em território brasileiro.
Com o funcionamento da hidrovia,
haveria uma redução do custo do frete
em até 30% na região Oeste, Sul e
Sudoeste do Estado, de acordo com
estudos do movimento Pró-Logística.

ADEQUAÇÕES

Prefeitura interdita ruas centrais
no período do 36º FIPe
Ascom/Thais Sabino

Foto: Ilustração

A

Prefeitura de Cáceres, através
da Coordenadoria de Trânsito,
comunica que devido a grande
realização do 36º FIPe- Festival
Internacional de Pesca esportiva de
Cáceres, estará interditando algumas
ruas centrais da cidade.
A interdição das ruas já
começaram ontem dia (6) de junho e vão
até o dia 12 de junho.
A Rua Riachuelo será
parcialmente fechada, até a rotatória,
onde está um dos portais de entrada do
36º FIPe, na Rua General Osorio, em
frente a escola União e Força. A Rua
Padre Casemiro, também será
parcialmente fechada, no perímetro
entre a Riachuelo e o Sangradouro.
A General Osorio, em frente a
escola União e Força estará totalmente
fechada. Rua Rizzo, que passa em frente
à Marinha, estará totalmente fechada e a
Rua Campos Vida também totalmente
fechada.
O Coordenador de Transito
Waguinho explica que “É necessário
impedir o trânsito nessas ruas no período
do 36º FIPe, por que um grande número
de pessoas transitam a pé com crianças e
seria impossível o trafego de veículos.”
“O 36º FIPe é de todos nós, é o
período onde recebemos visitantes do
mundo inteiro, peço a colaboração de
todos, para procurar outras ruas
paralelas.” Concluiu o Prefeito de
Cáceres Francis Maris Cruz.

Porto em Cáceres

SUPORTE TÉCNICO

Fiscalização do Festival de Pesca
de Cáceres é profissionalizada
Ascom/Thais Sabino

A

ajuda de voluntários na
fiscalização e apoio as
atividades do Festival
Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres já não é mais suficiente para
garantir a eficiência do evento.
Por conta disso, a coordenação
sob liderança do secretário de
Desenvolvimento Júnior Cézar Dias
Trindade, está promovendo a partir
deste ano, a profissionalização do setor.
Com recursos próprios e de
patrocinadores, a secretaria contratou
fiscais e piloteiros para darem suporte as
competições de pesca.
Aproximadamente 200
estudantes do IFMT Cáceres vão atuar
no evento deste ano. A maioria,
estudantes do ensino médio que vão
atuar no torneio Sênior e Infanto Juvenil,
que irão acontecer na sexta-feira, 9, e no
sábado, 10. Outro grupo, ao lado de
acadêmicos de Biologia da Unemat, vai
trabalhar na Pesca de Canoa, que será
sábado, 10, à tarde, e na Embarca
Motorizada que ocorrerá no domingo,
11, pela manhã.
Ao todo, 400 estudantes
estarão envolvidos na ação.
Paralelamente ao trabalho, eles estarão
estudando o comportamento das
espécies e promovendo uma pesquisa
sob orientação do professor doutor
Claumir Muniz.Os alunos do ensino
médio do IFMT, serão coordenados pela
professora Monique Viráes Barbosa dos
Santos, responsável pela disciplina de
Piscicultura. Conforme um dos
coordenadores do FIPe, Claudionor
Duarte Correa, à medida realiza um
antigo sonho dos organizadores do
evento. Na última sexta-feira, 2, fiscais e

voluntários passaram por uma
capacitação na sede da Sicmatur.
Kits - Graças ao planejamento e o
engajamento dos servidores da
prefeitura, este ano os kits contendo
sacola, boné e camiseta, serão entregues
com antecedência. Conforme o
secretário Júnior César Dias Trindade, a
partir desta segunda-feira, 5, os inscritos
já podem se dirigir a sede da Sicmatur
para retirá-los.
O secretário apelou mais uma
vez para que os interessados em
participar do FIPe, antecipem suas
inscrições para evitar transtornos de
última hora. Ele pediu que os
interessados em participar das
atividades esportivas se dirijam nesta
segunda-feira, 5, a Secretaria de
Esportes. Este ano, conforme ele, haverá
torneios de pesca, serão realizados
torneios de futevôlei, Vôlei de Praia,
Handbeach e Mountain bike.
As inscrições devem ser feitas
no Centro Municipal de Cultura. Já as
inscrições para os torneis de pesca
podem ser feitas na sede da Sicmatur e
pelo site www.fipcaceres.com.br
A taxa para a pesca Infanto
Juvenil custa R$ 30, para a Pesca de
Canoa, R$ 120 e para a Pesca
Embarcada Motorizada, R$ 300. Os
participantes do Torneio Sênior são
isentos. Outras informações sobre o
Festival de Pesca podem ser obtidas
pelos telefones Fone/Fax: (065) 32223455 (065) /3222-3499 ou pelo E-mail:
s i c m a t u r @ c a c e r e s . m t . g o v. b r
s e m a t u r. c a c . m t @ g m a i l . c o m A
programação completa do evento está
d i s p o n í v e l d o s i t e
www.fipcaceres.com.br
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QUEBRA DE ACORDO

Frigoríﬁco deve pagar multar após descumprir acordo ﬁrmado com o MPT em 2013.
Em TAC, empresa se comprometeu a não prorrogar jornada de trabalho em 8 municípios

JBS deve pagar R$ 2,1 milhões por
prorrogar jornada de funcionários em MT
G1/MT

Foto: Arquivo

A

Justiça do Trabalho
determinou à empresa
JBS, dona das marcas
Friboi e Seara, que pague multa
de R$ 2,1 milhões por descumprir
um Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) firmado com o Ministério
Público do Trabalho (MPT-MT)
em janeiro de 2013.
Na decisão, o juiz da 2ª
Va r a d o T r a b a l h o d e
Rondonópolis, a 218 km de
Cuiabá, deu prazo de 48 horas, a

partir da citação, para a empresa
depositar o valor da multa.
Procurada pela reportagem do
G1, a empresa afirmou que não
comenta processos em
andamento.
No acordo, a JBS se
comprometeu a não prorrogar a
jornada normal de trabalho por
mais de duas horas por dia nas
plantas localizadas em Cuiabá,
Água Boa, Araputanga, Barra do
Garças, Colíder, Diamantino,
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Pedra Preta e São José dos Quatro
Marcos. O valor da multa diária
aplicada, devido ao
descumprimento, é de R$ 40 mil.
A quebra do acordo foi
constatada pelo MPT após o
procurador do Trabalho, Bruno
Choairy, receber os registros de
ponto dos empregados do
frigorífico e encontrar
irregularidades em 54 de 181 dias
analisados.
Segundo o procurador, o
MPT notificou a JBS para que
pagasse a multa, mas a empresa
teria proposto o pagamento de
apenas 20% do montante devido.
Diante da recusa da
empresa, o MPT ingressou com
uma ação de execução na Justiça
do Trabalho.
“No presente caso, notase que a empresa é reincidente na
prática de prorrogar ilegalmente a
jornada de seus empregados,
exigindo a adoção de medida
judicial mais incisiva.
Isso com o propósito não
apenas de executar o valor da
multa devido, mas em especial
com o objetivo de compelir a
empresa ao cumprimento efetivo
e completo da obrigação”, disse o
procurador.

NO GRAMPO

Operadoras de telefonia entregam dados
sobre interceptações clandestinas ao TJMT
G1/MT

O

peradoras de telefonia
celular encaminharam ao
Tr i b u n a l d e J u s t i ç a
(TJMT) dados referentes a
interceptações telefônicas feitas
desde 2014 por determinação dos
magistrados da instituição. O
material foi entregue à
Corregedoria e ao desembargador
Orlando Perri, que foi sorteado
para investigar a denúncia de
grampos feitos de forma
clandestina em Mato Grosso.
Foram vítimas do esquema
políticos de oposição ao governo,
servidores públicos, médicos,
jornalistas, empresários, entre
outros.
Os dados poderão
esclarecer para onde foram
direcionadas as escutas. Conforme
a assessoria do TJMT, uma
operadora se negou a repassar os
dados por não haver determinação
judicial para isso. O delegado
Flávio Stringueta, da Polícia Civil,
foi designado por Perri para
investigar a denúncia. O
magistrado determinou ainda
sigilo na apuração.
Entre outubro de 2014 e
agosto de 2015 pelo menos 100
pessoas tiveram os telefones
grampeados clandestinamente
pela Polícia Militar, após terem os
números inseridos, com
autorização da Justiça, numa
suposta investigação sobre tráfico
de drogas envolvendo PMs.
O coronel Zaqueu Barbosa
e o cabo Gerson Correa Junior,
ambos da Polícia Militar, estão
presospreventivamente desde o
dia 23 de maio, por determinação
da Vara Militar, suspeitos de terem
envolvimento no esquema. Os dois
tiveram os pedidos de liberdade
negados pelo TJMT.

Zaqueu foi o comandantegeral da PM em 2015 e Gerson,
que antes de ser preso estava
lotado na Casa Militar, foi quem
assinou os pedidos à Justiça para a
inserção dos números dos
telefones de pessoas que não eram
suspeitas de crimes.
A PM instaurou um
inquérito policial militar para
apurar a conduta dos membros da
corporação no caso. A denúncia
dos grampos também deverá ser
apurada pela Polícia Civil, por
meio da Defaz (Delegacia
Especializada em Crimes
Fazendários).
A Procuradoria-Geral da
República abriu também
investigação para descobrir se o
governador Pedro Taques (PSDB)
sabia do esquema, como afirma o
promotor de Justiça Mauro Zaque,
que foi secretário de Segurança
Pública no ano de 2015. Taques
nega. A PGR apura ainda de quem
partiu a ordem para as
interceptações.
O ex-secretário-chefe da
Casa Civil e primo do governador,
Paulo Taques, deixou o cargo no
governo poucos dias antes da
denúncia sobre o caso vir à tona. A
ex-amante dele, Tatiana Sangalli,
foi uma das interceptadas pela PM.
Ela foi ainda monitorada pela
Polícia Civil em duas
investigações em 2015, depois que
o então secretário disse estar sendo
ameaçado pela jovem. Os
inquéritos foram arquivados.
Foi Paulo Taques quem
repassou o número de telefone da
ex-amante, afirma a delegada
Alana Cardoso, responsável por
um dos inquéritos na Polícia Civil.
O outro ficou sob o comando de
Flávio Stringueta.
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“FURTO VITAE”

Todos os 15 membros estão indiciados em crimes de roubos, receptação, posse de arma de fogo, tráfico e associação ao tráfico de drogas

Polícia Civil desarticula quadrilha que roubava
veículos e trocava por drogas em Pontes e Lacerda
PJC/MT
Foto: PJC-MT

Quinze pessoas acusadas de
integrar uma organização
criminosa, investigada em crimes
de roubos de veículos e tráfico de
drogas, na fronteira de Mato
Grosso, foram presas durante a
primeira e segunda fase da
operação “Furto Vitae”, da
Polícia Judiciária Civil de Pontes
e Lacerda (448 km a Oeste).
No sábado (03), Policiais
da Delegacia de Polícia e a
Gerência de Operações Especiais
(GOE), em continuidade as

investigações, cumpriram nove
mandados de busca e apreensão e
quatro de prisão preventiva.
Os suspeitos Wederson
Aguiares Rodrigues, Edson
Rodrigues, Valdeir Morales
Marques, e Shirlei da Silva
Aguiares, tiveram mandados de
prisão preventiva cumpridos e
também foram autuados em
flagrante por posse ilegal de arma
de fogo e munições e associação
criminosa, por terem sido
encontrados com duas armas de

fogo, munições e drogas.
Durante os meses da
investigação, iniciada no final de
2016, também foram presos:
Maxsuel Aguiares Rodrigues,
Carlos Elias Martins Carvalho,
Rafael dos Santos Coron,
Hemerson Lopes Machado,
Renato Igor Pereira dos Santos,
Bruno Souza Silva, Tiago da
Silva Souza, Fernanda Tenório
Marques, Leonardo Carmo de
Carvalho, Eneias Soares Lins de
Souza e Nilson Peo da Silva
Junior.
Todos os 15 membros
estão indiciados em crimes de
roubos, receptação, posse de
arma de fogo, tráfico e associação
ao tráfico de drogas,
Na investigação, a Polícia
Civil conseguiu identificar que os
suspeitos tinham como alvo a
subtração de motocicletas,
posteriormente, usadas como
meio para cometer outros roubos,
principalmente, de caminhonetes
com destino à Bolívia e lá
trocadas por droga.
A primeira fase na
operação aconteceu no dia 22 de
maio de 2017, quando dois
membros da organização foram

presos e também apreendidos
drogas, armas de fogo, usadas nos
assaltos, além de uma
motocicleta.

As investigações
continuam para localizar e
prender outros possíveis
membros do grupo criminoso.

REVALIDA

Justiça proíbe UFMT de revalidar
diploma de medicina sem prova técnica
G1/MT

J

ustiça Federal determinou
que a Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT)
deixe de revalidar os diplomas de
medicina estrangeiros com base
apenas em estudos
complementares e que a
revalidação se dê também
mediante aprovação em prova
técnica feita pela própria
instituição.
A decisão é do juiz Cesar
Augusto Bearsi, da 3ª Vara
Federal em Mato Grosso, e
atendeu ao pedido do Conselho
Regional de Medicina de São
Paulo (Cremesp).
Atualmente, a
revalidação do diploma é feita
com base em estudos
complementares do graduado no
exterior.
A assessoria de imprensa
da UFMT disse que a
universidade ainda não foi
notificada da decisão e que por
isso ainda não vai se manifestar.
Em casa do descumprimento a
multa prevista é de R$ 100 mil
por diploma.
O único local de estudo
complementar em Mato Grosso é
o Hospital Universitário Júlio
M ü l l e r. M a s , s e g u n d o a
presidente do Conselho Regional
de Medicina do estado (CRMMT), há faculdades com espécie
de convênios firmados com a
UFMT para que o estudo
complementar seja feito em

hospitais em outras cidades.
“Essas cinco faculdades
habilitaram locais diferentes, de
hospitais diferentes, para o estudo
complementar.
Então tem estudo
complementar em São Paulo,
Minas, Rondônia, Paraná”, disse
Fátima Carvalho, presidente do
CRM-MT.
Para o juiz federal, a
UFMT tem que aplicar um exame
antes da revalidação.
“Independentemente de como e
onde os estudos sejam
complementados, com ou sem
convênio com a UFMT, deve, ao
final, a universidade pública
proceder a uma nova análise e
dizer se foi ou não superada a
falha original, incluída aí a
possibilidade de não só analisar o
currículo e a carga horária, mas
também, no uso de sua
autonomia, exigir prova de
conhecimento”, disse.
A presidente do CRM-MT
se disse favorável à decisão
judicial. “Eu acho a decisão do
juiz muitíssimo sábia. Ele disse
que, cada aluno, concluindo o seu
estudo complementar, tem que
ser submetido a uma prova de
avaliação pela universidade.
Então, que a universidade não
pode delegar a outra instituição
uma obrigação que é dela: a de
avaliar esses alunos após o estudo
complementar”, disse Fátima
Carvalho.
Foto: Ilustração

A assessoria de imprensa da UFMT disse que a universidade ainda não foi notificada
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Leilão presencial e online será realizado no próximo dia 26. Fazendas têm deságio de até 70% do valor de mercado, segundo organizadora

26 fazendas da Boi Gordo em MT vão
a leilão por determinação judicial
G1/MT
Foto: Ilustração

V

inte e seis fazendas
pertencentes à massa
falida da Reunidas Boi
Gordo, localizadas em
Comodoro, a 677 km de Cuiabá,
irão a leilão no próximo dia 26.
Conforme a Lut Leilões,
que organiza o leilão, as fazendas
serão leiloadas individualmente e
tem como principal atrativo o
deságio de 50% e 70% sobre o
valor da avaliação de mercado.

Dinheiro arrecadado com
as vendas será usado para
ressarcir as vítimas da pirâmide
financeira. O leilão será realizado
de forma presencial e online, a
partir das 13h30.
Quem arrematar deve
pagar 20% do valor do lance,
além da comissão de 4,5% do
leiloeiro, em 24 horas após o
leilão.
O restante poderá ser

pago em até cinco prestações
semestrais iguais e consecutivas
corrigidas pelo índice da tabela
prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP), acrescidas de
juros simples de 1% ao mês.
Criada em 1988, a
empresa Fazendas Reunidas Boi
Gordo iniciou em 1996 processo
de abertura de investimentos em
animais.
Era um sonho para
investidores que receberiam,
após 18 meses, o lucro da venda
do boi engordado com promessas
de 42% de rendimento via
certificados de investimentos.
Foram mais de 30 mil
pessoas que investiram neste
modelo identificado como
“pirâmide financeira”, que
pagava contratos vencidos com
recursos de novos investidores.
Em 2001, a empresa pediu
concordata, uma vez que o
dinheiro investido passou a ser
direcionado para outros negócios
do empresário Paulo Roberto de
Andrade, fundador da empresa.
Com uma despesa a pagar maior
que a receita, a Boi Gordo faliu
em 2004.

ENFRENTAMENTO

Comarcas encerram mês de combate ao abuso
e à Exploração de Crianças e Adolescentes
TJ/MT

D

iversas comarcas de Mato
Grosso encerraram a
programação da Campanha
'Combate ao Abuso e à Exploração de
Crianças e Adolescentes', na última
semana de maio. Em Porto Esperidião
(a 326 km da Cuiabá), alunos da
Escola Estadual Pedro Neca, situada
na zona rural do município,
participaram de uma palestra
proferida pela juíza Lílian Bertolazzi,
no dia 29 de maio. A explanação foi
dividida em duas partes: uma para as
crianças e outra para os adolescentes.
Dessa maneira, o tema pôde ser
exposto de uma forma mais adequada
para cada faixa etária. Houve muita
interação e os jovens puderam fazer
perguntas a respeito do assunto. No
dia 17, a palestra foi realizada pela
magistrada na Câmara dos
Ve r e a d o r e s e c o n t o u c o m a
participação de servidores, alunos do
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), da Escola Estadual
13 de Maio e da Escola Municipal
Maria Gregória Ortiz Cardoso, e de

pais. O objetivo foi informar sobre os
atos que configuram violência contra
a criança e o adolescente, as formas de
abuso existentes, como identificá-las
e combatê-las. Por meio de slides e
vídeos explicativos, a juíza mostrou
como esses crimes podem ocorrer
tomando como exemplo fatos
corriqueiros no dia a dia dos jovens,
como troca de mensagens, vídeos e
fotos nas redes sociais. Além disso,
foi enfatizada a importância do canal
de denúncia Disque 100.
Colíder (650km da Capital)
promoveu um ciclo de palestras no
dia 31. O evento ocorreu por
determinação da juíza da Vara de
Infância e Juventude, Giselda Regina
Sobreira de Oliveira Andrade, e foi
realizado na Câmara de Vereadores da
cidade nos períodos matutino e
vespertino. Na plateia, professores da
rede pública e privada, que também
receberam materiais informativos
disponibilizados pela CorregedoriaGeral da Justiça de Mato Grosso
(CGJ-MT).

República Federativa do Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

Serviços Notariais e de Registro
Dario Roberto F. Braga
Tabelião e Escrivão do 1° Ofício de Registro de Imóveis

1º OFICIO
AV PRES TANCREDO NEVES, 3233- CENTRO –CEP 78.280-000 – MIRASSOL D´OESTE-MT

EDITAL
CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE MIRASSOL D´OESTE-MT - AV. PRESIDENTE
TANCREDO NEVES, 3233 – MIRASSOL D´OESTE-MT
FAZ SABER aos que o presente edital virem
e interessar possa que, nesta data, lhe foi apresentado pelo BRADESCO S.A, o
requerimento datado de 25/05/2017, solicitando a intimação por Edital dos Sr's.
Rafaela Roberta Rodrigues Dos Santos Greve e Buno Greve , de, acordo com
a Lei 13.042/2014, para quitar as parcelas em atraso referentes à aquisição,
garantida por alienação fiduciária, firmado em 14/09/2015, registrado sob o n° 07,
na matrícula n° 23.480, deste Cartório, referente ao contrato nº 000774141-3,
com saldo devedor de responsabilidade de V.S's, venho intimá-los para fins de
cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e
não pago(s). Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), é o seguinte: parcela
em atraso-POSICIONADO em 06/06/2017

DATA
06/06/2017

VALOR
R$- 11.124,63

Sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de
cobrança até a data do efetivo pagamento. Somando-se, também, o(s)
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.
Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.S's, para que se dirijam a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 3233,
centro, em Mirassol D´oeste-MT, que funciona de segunda a sexta-feira das
9:00h horas às 17:00h horas, onde deveram efetuar a purga do débito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contado a partir da data da
terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.S.'scientificados de que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — nos termos da Lei
13.043/2014.
Mirassol D´oeste-MT 05 de Junho de 2017.

Edna Prado
Oficiala Substituta
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SÉRIE B

A partida teve poucas chances de gol para os dois lados, reflexo da posição dos times na tabela de classificação: ambos estão na zona de rebaixamento

"Ficaram com medo de errar", cita Júnior
Rocha sobre jogo apático do Luverdense
Globo Esporte
Foto: Olímpio Vasconcelos

A

atuação do Luverdense
não agradou o técnico
Júnior Rocha, que
elencou as dificuldades da equipe
no empate sem gols diante do
Criciúma, na tarde de sábado,
pela quarta rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro.
O treinador assumiu que o
Verdão do Norte não passa por
uma boa fase e acredita que os
jogadores estão com "medo de
errar".
A partida teve poucas
chances de gol para os dois lados,
reflexo da posição dos times na
tabela de classificação: ambos
estão na zona de rebaixamento.
Para Júnior Rocha faltou
muita coisa para o Luverdense,
que ainda não venceu na Série B
do Brasileiro deste ano.
- A equipe do Criciúma
ficou jogando no contra-ataque e

teve um posicionamento muito
bom.
Não fomos verticais, não
tivemos muita profundidade onde
eu achei que teria. Nós também
não fomos para o confronto um
contra um, ficaram com medo
errar, muito pela pressão da
torcida.
Eles cornetam demais e
isso acaba atrapalhando ao invés
de ajudar, mas é assim mesmo.
Não estamos em uma fase
boa e vão ter reclamações, vão ter
críticas. Precisamos trabalhar
para reverter essa situação.
Sabemos como funciona, já
passamos por isso diversas vezes
- elencou o técnico.
No segundo tempo, para
tentar mudar o poder ofensivo do
Luverdense, o técnico Júnior
Rocha colocou os atacantes Cléo
Silva e Rodrigo Fumaça para

tentar agredir o Criciúma. Júnior
ainda explicou porque colocou o
meia Sérgio Mota, a esperança de
criação no meio-campo.
- Tentamos equilibrar a
linha da frente e tentar dar mais
profundidade, porque os dois são
de extrema velocidade, mas não
aconteceu.
O Rodrigo treinou muito
bem, até melhor que o Cléo, mas
quando o jogo está muito
truncado nós priorizamos a
experiência, por isso a entrada do
Cléo primeiro.
A ideia com eles era
termos um equilibrio pelo lado,
onde eles começaram explorar, e
a entrada do Rodrigo foi mérito
da semana.
O Sérgio Mota temos que
inserir aos poucos. ele está muito
abaixo fisicamente, mas se treinar
e não jogar não vai adiantar nada.

SÉRIE D

Sinop e Anápolis empatam no Gigantão e seguem sem vencer
Globo Esporte

S

inop e Anápolis criaram
diversas chances e
balançaram as redes quatro
vezes, no estádio Gigantão, na
noite do último domingo. O jogo
terminou empatado em 2 a 2 e
deixou as equipes com apenas dois
pontos no Grupo A10, distantes da
classificação à próxima fase da
Série D do Campeonato Brasileiro.
Cabralzinho e Portela marcaram
para os donos da casa, enquanto
Felipe Baiano e Pedro Henrique
fizeram os gols do time goiano.
Apesar da mesma
pontuação, o Anápolis está à frente
do Sinop pelo saldo de gols. O time
goiano tem um gol a mais no
critério de desempate. Na liderança
do grupo está o Ceilândia-DF, que
soma sete pontos, o Comercial-MS
vem logo na sequência com quatro.
O jogo começou
movimentado e logo aos 16
minutos de jogo Alex cruzou na
medida para o lateral-direito
Portela marcar de cabeça. Dois
minutos depois, quando o Sinop
ainda comemorava, Marcelo
cobrou falta na área e Felipe Baiano
empatou também de cabeça. No
decorrer do primeiro tempo, os
visitantes tiveram chances para

virar, mas o goleiro Naldo fez
defesas importantes.
O Anápolis seguiu melhor
no jogo no segundo tempo e aos 8
minutos virou a partida. Após
jogada rápida, Pedro Henrique
recebeu livre e marcou o segundo, 2
a 1. Atrás no placar e jogando em
casa, o Galo do Norte partiu para
cima e conseguiu o empate aos 15
minutos com Cabralzinho. Maycon
cruzou a bola na área e o atacante

baixinho cabeceou consciente para
empatar o jogo. O Sinop cresceu
após o gol, mas não teve forças para
buscar a vitória. O Anápolis
administrou o resultado e criou
chances pelos contra-ataques.
Anápolis e Sinop voltam a
se enfrentar pela primeira rodada
do returno da Série D do Brasileiro.
O jogo está marcado para o
próximo sábado, às 16h (de
Brasília), no estádio Jonas Duarte.

Júnior Rocha, técnico do Luverdense

Ele precisa treinar e jogar
para ser aquele Sérgio que nos
ajudou ano passado - concluiu.
Ano passado o meia
Sérgio Mota disputou 33 partidas
na Série B do Brasileiro pelo
Luverdense e marcou três gols.
No fim do ano passado se
tranferiu para o CRB, e retornou
ao time mato-grossense antes do
início da segundona.

Contra o Criciúma, ele fez
a segunda partida em seu retorno,
sempre entrando no segundo
tempo.
O Luverdense volta a
campo pela Série B do Brasileiro
nesta terça-feira diante do Vila
Nova.
O jogo está marcado para
às 20h30 (de MT), na Arena
Pantanal.

Foto: Flávio Santos

O Gigante do Norte recebeu o jogo entre Sinop e Anápolis
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Esotérico
A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando um
dia de emoções à flor da pele,
mas de imensa sensibilidade
para os negócios. Uma
importante negociação
envolvendo uma parceria ou sociedade
financeira pode ser firmada e assinada nos
próximos dois meses. O momento pode
envolver uma grande soma de dinheiro.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de movimento positivo
nos negócios e na vida
material e financeira. O
momento pode ser altamente benéfico para
novos investimentos, pois neste período, o
dinheiro chega com mais facilidade. Pense
em algo para o aumento de seus
rendimentos.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte deixando você mais
assertivo e voltado para sua
vida social e os
relacionamentos. O
momento é bastante movimentado, os
amigos se aproximam e um romance pode
acontecer de repente. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ser firmada.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de bem estar e
equilíbrio, além de um
agradável contato com seu
mundo emocional. O dia segue tranquilo e,
se puder, priorize o relacionamento com
quem ama. Aproveite para cuidar de si
mesmo e de seu coração.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de movimento
intenso, porém equilibrado,
especialmente no trabalho.
Um projeto pode começar a ser idealizado
para, nos próximos meses, ser colocado em
prática. O momento pode envolver também
a decisão de começar a cuidar da saúde.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer deixando
você com as emoções à flor
da pele. O dia é ótimo para
entrar em contato mais profundo com seu
mundo emocional e espiritual. Aproveite
esta boa energia para a prática da
meditação e yoga, ou qualquer atividade
que envolva corpo, mente e espírito.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em seu signo
indicando um dia de maior
contato com seu mundo
emocional. A vida social ganha um novo
movimento e um romance pode começar a
ser desenhado pelo Universo. O momento
é ótimo para cuidar do relacionamento
com os filhos.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de equilíbrio com
relação a um projeto em
equipe. O momento envolve trabalho
produtivo e resultados rápidos. Um bom
contato com uma grande empresa ou
instituição pode ser feito e resultar em um
novo contrato de trabalho.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de maior
envolvimento com sua vida
familiar e doméstica. O
momento pode envolver o início da
negociação de um imóvel de família. Se
puder, escolha ficar em sua casa, junto dos
seus. O dia segue tranquilo e equilibrado.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de movimento
positivo em seus projetos
profissionais e planos de
negócios, que devem ser colocados
rapidamente em prática. O momento pode
envolver a aprovação de uma nova parceria
ou mesmo uma promoção.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de boa comunicação
e maior movimento.
Reuniões de negócios, especialmente as
que envolvem possíveis novos contratos
ou acordos, são altamente beneficiadas. O
momento é ótimo para fazer uma rápida
viagem.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Câncer indicando
um dia de boas novidades,
otimismo e fé renovada. O
momento pode envolver a
aprovação de um projeto de médio prazo ou
mesmo a realização de uma viagem dos
sonhos. Aproveite as boas energias para
praticar a meditação.

By Rosane Michels
***********************************

Comemorou data nova o querido amigo Nélio
Dauzacker Maciel de Campos. Parabéns Nélio
muitas felicidades, que esta data se repita por
longos ano.

Quem também esteve comemorando mais um niver foi
Filintho C. Dias Filho, ele que é esposo da nossa vice prefeita
Eliene Liberato Dias. Desejamos felicidades mil e que essa
data se repita por muito tempo.

Desejamos muitos sucessos ao Sargento do Corpo de
Bombeiros de Cáceres que está lançando seu livro em
memoria do seu brilhante trabalho junto a corporação Dirlei
Correia Medeiros, e seu mais novo trabalho que em breve
estará nas bancas, seu livro Codigo Três.

Colheu mais uma rosa no jardim do seu existir a
simpática Cristiane Sousa de Jesus.
Felicidades!

