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 A Prefeitura de Cáceres através da Secretaria Municipal de 
Ação Social dará inicio as atividades com os idosos neste mês de 
fevereiro. São oferecidos aos participantes dos serviços de 
convivência aos idosos  oficinas de artesanatos, palestras de 
diferentes áreas do conhecimento, passeios, jogos, bailes com 
almoço ou jantar, banda ao vivo, festas dos aniversariantes do mês, e 
esse ano a Secretária de Ação Social Eliane Batista anuncia uma 
novidade, “Nós vamos realizar a “olimpiadas da 3º idade”, já 
estamos na fase final do projeto com profissionais da área esportiva, 
que estão formulando como vai ser esse treinamento para o grande 
dia. Página 03

Prefeitura comunica que as atividades 
da 3ª idade começa no mês de fevereiro 

Tem início a isenção para o vestibular 
do ensino a distância da Unemat

SSPM muda administradora de cartão 
e amplia número de convênios

Em MT, 49 inquéritos apuram casos 
de trabalho análogo à escravidão

Sisu 2017: resultados 
são divulgados

MELHOR IDADE

Foto: Assessoria

São atendidos hoje em Cáceres mais de 500 idosos e a Prefeitura está de portas abertas para receber mais participantes

SINDICATO

 Depois de dez anos, os 1.300 
associados ao Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Cáceres (SSPM), passarão a ter um 
amplo número de convênios a sua 
disposição. A medida está sendo 
possível graças a uma decisão da 
atual diretoria, que trocou antiga 
administradora do convênio, a 
Coopercard, pela Cros Card, 
empresa de Mirassol D'Oeste que já 
atua em várias cidades da região e 
em Cuiabá. 

Página 03

Segundo Denis Cavalcante, a medida também visa atender o Decreto 
Municipal 446/2014, que estabelece regras para os descontos

Foto: Assessoria

Foto: Divulgação

 Os interessados em 
ingressar em um dos 52 cursos 
de graduação oferecidos pela 
UNEMAT na modalidade a 
distância, por meio da UAB já 
podem se inscrever  por meio 
do site:
www.unemat.br/vestibular. 
Quem for solicitar a isenção da 
taxa de pagamento, poderá 
fazê-lo de hoje (30) até o 
próximo dia 1º de fevereiro. 
       Página 03

NA MIRA DA JUSTIÇA

Foto: WEB

 Em Mato Grosso, 49 inquéritos e termos circunstanciados 
que investigam casos de trabalho análogo à escravidão estão em 
andamento no estado, segundo o MPF . Os dados são de um 
levantamento realizado pela Câmara Criminal do órgão. Ao todo, no 
Brasil, 459 inquéritos policiais e termos circunstanciados para 
apurar o crime tramitam na Polícia Federal.  Página 04

Página 04

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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O sol caminha livre em 
Aquário iluminando os 
projetos em equipe que você 
faz parte ou gerencia. O 
momento envolve brilho e 
sucesso no setor. Um contato 
importante será realizado 

agora, pode trazer ótimos resultados. Um 
contrato pode ser firmado e assinado. O 
momento envolve um grande movimento 
nas atividades sociais.

Esotérico

O sol caminha livre em 
Aquário iluminando os 
projetos profissionais e os 
planos de carreira. O 
momento envolve sucesso e 
reconhecimento e, por esse 

motivo, é ótimo para apresentação de 
novos projetos. Uma promoção ou um 
projeto que envolve você, diretamente, 
pode ser aprovado nos próximos dias.

O sol caminha livre em 
Aquário iluminando seus 
projetos de médio prazo, 
e s p e c i a l m e n t e  o s  q u e  
e n v o l v e m  v i a g e n s  
internacionais, que podem ser 

marcadas ou realizadas a qualquer momento, 
e contatos com pessoas e/ou empresas 
estrangeiras. Os estudos são beneficiados e 
você pode estar em um momento de forte 
necessidade de novos conhecimentos.

O sol caminha livre em 
Aquário deixando você mais 
sensível e voltado para o seu 
mundo emocional mais 
profundo. O período, que 
ainda dura algumas semanas, 

pode colocar em cheque suas necessidades 
emocionais. Será que elas estão sendo 
satisfeitas? Esta fase envolve algumas 
transformações mais profundas.

O sol caminha livre em 
Aquário indicando dias de 
movimento positivo em seus 
relacionamentos, pessoais e 
profissionais. Sociedades ou 
parcerias comerciais estão 

beneficiadas, tanto as já firmadas, quantos 
as que ainda estão em fase de negociações. 
O momento pode envolver o início de um 
namoro.

O sol caminha livre de 
pressão através de Aquário 
indicando dias de intensa e 
agradáveis atividades socias 
e encontro com amigos. O 

momento é bom para fazer novos contatos 
com possíveis clientes. A comunicação 
melhora sensivelmente e bons acordos 
podem ser firmados. Um novo contrato 
pode ser assinado nas próximas semanas.

O sol caminha livre de 
pressão através de Aquário 
indicando dias de boas 
novidades em sua vida 
material e financeira. O 
momento é bom para novos 

investimentos e aplicações. Um projeto, 
que envolve o aumento de seus 
rendimentos, pode ser aprovado nos 
próximos dias. O dinheiro chega com mais 
facilidade.

O sol caminha livre de 
pressão através de seu signo 
indicando dias de abertura de 
p o r t a s  e  n o v a s  
oportunidades, tanto em sua 
vida pessoal, quanto na 

profissional. Você pode ser convidado para 
fazer parte de um novo projeto de trabalho. 
Você está simpático, comunicativo e 
brilhante em suas colocações.

O sol caminha livre de 
pressão através de Aquário 
deixando você mais fechado 
e introspectivo, mais voltado 
para seu mundo emocional, 
que passa por um momento 

de equilíbrio. Essa interiorização beneficia 
qualquer contato mais profundo consigo 
mesmo, que pode ser conseguido através da 
meditação e/ou yoga.

O sol caminha livre através 
de Aquário indicando dias 
de divertimento e prazer, em 
que você estará mais voltado 
para as atividades sociais. Se 
a inda  es t iver  só ,  um 

romance, que está sendo desenhado pelo 
Universo, pode começar, ou dar um passo 
à frente. Projetos criativos devem ser 
colocados em prática.

O sol caminha livre de 
p r e s s ã o  e m  A q u á r i o  
indicando dias de agradáveis 
contatos com familiares e 
energia doméstica muito 
positiva. Aproveite esta boa 

energia, para fazer de sua casa, um 
agradável ponto de encontros entre amigos 
queridos e parentes mais próximos. O 
momento pode envolver a compra ou venda 
de um imóvel.

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

O sol caminha livre através 
de Aquário indicando uma 
r o t i n a  a g r a d á v e l ,  
especialmente no trabalho. 
Você pode ser convidado a 

participar de um projeto inovador ou, se 
estiver desempregado ou passando por um 
processo de seleção para um novo 
emprego, pode receber uma boa notícia a 
qualquer momento.

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

Desejamos uma semana regada de muita paz ao 
comandante Regional da Policia Militar, Cel. 
Carlos Eduardo Pinheiro da Silva que 
desenvolve um brilhante trabalho em prol da 
sociedade cacerense.

Um bom dia ao coordenador da Cruz Vermelha de 
Cáceres Fabio Duarte, que sempre  está lutando em prol 
da sociedade.

Casal lindo de viver, eles que frequentam os mais 
badalados lugares de nossa city Rosinei Rocha e Izaina 
que encantam a todos com seu carisma. 

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

Um alô especial a jovem Silvana do Lago 
A lbuquerque ,  que  desempenha  com 
competência e seriedade seu trabalho junto a 
SEFAZ.
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 Campeonato Mato-Grossense O2017 começa neste sábado com 
a presença de 10 equipes 

divididas em dois grupos de cinco cada. 
Os dois melhores avançam à próxima 
fase. Neste ano, nenhuma equipe 
desistiu do torneio e não gerou a 
bizarrice de 2016, por exemplo, quando 
o Operário FC não venceu nenhum jogo 
e mesmo assim acabou não sendo 
rebaixado por conta da saída do 
Rondonópolis. 
Pela movimentação das equipes, três 
surgem como favoritas ao título: 
Cuiabá, Luverdense e Sinop. O trio 
manteve uma linha de trabalho desde a 
temporada passada e sai na frente no 
planejamento.
ARAGUAIA - Mesmo com calendário 
na temporada 2017 (disputa a Série D 
no segundo semestre), o Araguaia por 
pouco não desistiu de disputar o Mato-
Grossense. O clube convive com 
problemas financeiros e pouco apoio na 
cidade. O trunfo será novamente a 
torcida que em 2016 ajudou a levar o 
time à semifinal do estadual. O 
treinador será o mesmo do ano passado: 
Kiko Araújo tem a missão de tentar pelo 
menos repetir o que foi feito do Mato-
Grossense  2016 .  O e lenco  é  
desconhecido e formado por jogadores 
escolhidos em peneira promovida na 
cidade e por meio de um empresário 
paulista.
CACERENSE  - O Cacerense vai 
repetir a fórmula adotada em outros 
anos de apostar nos jogadores da região 
para a disputa do estadual. Os destaques 
do elenco são o atacante Lolo, artilheiro 
do time em 2016, e o também atacante 
Kaique, que é formado no clube e teve 
duas boas passagens por Poconé e 
Cuiabá. O treinador será Adilson 
Baiano, o mesmo da temporada 
passada. A equipe manda seus jogos no 
estádio Geraldão, que costuma receber 
bom público.
CUIABÁ - O Cuiabá manteve a base 

que disputou a Série C 2016, além da 
manutenção do treinador Roberto 
Fonseca, um dos responsáveis pela 
recuperação do time na temporada 
passada. O time conta com jogadores 
como os meias Dakson e Natan, o 
goleiro Henal, o zagueiro Douglas 
Mendes e o atacante Juba - todos 
renovaram contrato. Entre os reforços, 
o destaque é o meia-atacante Fernando 
que volta ao clube após dois anos. Ele é 
o principal ídolo da torcida e ainda o 
maior artilheiro da história do Dourado 
com 55 gols. Depois de três títulos 
seguidos em 2013, 14 e 15, o time ficou 
fora da final na temporada 2016 e vai 
tentar retomar sua hegemonia.
DOM BOSCO - O Azulão da Colina 
vai apostar em um elenco caseiro para o 
estadual. A base do time é de atletas da 
região como o zagueiro João Márcio, o 
volante Felipe Profeta e o atacante 
Thiago Vinícius. O treinador será Giani 
Freitas que levou o time ao título da 
Copa FMF Sub-21 em 2015, e vaga na 
Copa do Brasil. O atleta mais 
experiente é o atacante Buiu, ex-Mixto 
e Cuiabá. O Dom Bosco é o time mais 
antigo de Mato Grosso, mas não levanta 
o título estadual desde 1991.
LUVERDENSE - Atual campeão 
mato-grossense, o Verdão do Norte terá 
novidades na temporada 2017. Após 
quatro anos, o time não conta com o 
treinador Júnior Rocha no banco de 
reservas. O novo comandante é Odil 
Soares, que vinha treinando as 
categorias de base nos últimos três 
anos. Único representante de Mato 
Grosso na Série B do Brasileiro, o 
Luverdense manteve parte dos 
jogadores que terminaram a temporada 
2016, como o goleiro Diogo Silva, o 
lateral Paulinho, volantes Kazu e 
Ricardo e o atacante Rafael Silva. Entre 
as novidades estão o atacante Marcos 
Aurélio, ex-Internacional e Santos e o 
zagueiro Neguette, ex-Juventude-RS.
MIXTO - Maior campeão estadual (24 

títulos), o Mixto espera encerrar o 
jejum de títulos que dura desde 2008. 
Nos últimos dois anos o Alvinegro da 
Vargas quase foi rebaixado à segunda 
divisão, mas espera mudar esse 
retrospecto. E para isso contratou um 
treinador da nova geração, Toninho 
Pesso, que tem apenas 31 anos e estreia 
no futebol mato-grossense. Junto dele 
trouxe um time com atletas conhecidos 
do futebol estadual, entre eles os 
volantes Natan e Felipe Delgado. O 
nome de maior destaque entre os 
reforços é do meia Bida, ex-Ponte Preta 
e Atlético-GO.
OPERÁRIO - O Operário FC terá um 
time de desconhecidos do futebol mato-
grossense. A equipe realizou a pré-
temporada em São Paulo sob o 
comando do treinador Solito Alves, que 
acabou deixando o clube. A diretoria 
anunciou Samuel Estêvão, ex-
J a b o t i c a b a l - S P,  c o m o  n o v o  
comandante. No elenco, o destaque é o 
primo de Felipe Melo, o lateral-direito 
Pedro Henrique. Ano passado o clube 
não teve uma vitória sequer, porém, 
com a desistência do Rondonópolis 
antes do início do campeonato, acabou 
não sendo rebaixado. O próprio 
presidente Sebastião Viana já declarou 
que o time não deve brigar por título.
CEOV - O Tricolor da Fronteira inicia 
2017 com dinheiro no bolso, boa 
estrutura de treinos e promessa de título 
tanto da diretoria quanto da comissão 
técnica encabeçada pelo treinador 
Wladimir Araújo, ex-Vila Nova e 
Goiás. No elenco, atletas como o lateral 
Fabinho Capixaba, o atacante Geílson e 
o meia Luciano Mandí formam o trio 
com experiência de Série A. Os treinos 
são realizados no CT do Brasil Central. 
O Operário Várzea-grandense é o 
segundo maior campeão estadual, com 
13 títulos. O último, porém, foi em 
2002. Neste ano, a equipe conta ainda 
com o retorno do polêmico dirigente 
César Gaúcho, responsável por reativar 
o clube em 2013.
SINOP - Vice-campeão estadual em 
2016, o Sinop manteve o treinador 
Marcos Birigui e alguns jogadores da 
campanha vitoriosa como o zagueiro 
Marinho e os volantes Baggio e 
Dourado. No ataque, o clube trouxe o 
experiente Jorge Preá, ex-Palmeiras, e 
Cabralzinho, artilheiro do Araguaia no 
estadual do ano passado. No meio, a 
eterna promessa Jean Chera completa o 
grupo em busca de afirmação. Com 
calendário cheio em 2017 (disputa 
ainda a Copa do Brasil e Série D), o 
clube deixou bem claro que vai entrar 
no torneio para, no mínimo, chegar à 
final, assim como foi em 2016.
UNIÃO DE RONDONÓPOLIS - 
Com um time mesclado de jogadores 
jovens, e experientes, o Colorado 
aposta nos jovens atletas que 
disputaram a Copa FMF Sub-21 e a 
Copa São Paulo de Futebol Júnior. O 

treinador será um velho conhecido da 
cidade de Rondonópolis: Izazé Emílio. 
Para dar experiência ao grupo, a 
diretoria contratou medalhões que já 
foram campeões pelo clube em 2010, os 
meias Calado e Ronaldo Ortega. Outro 
que completa o elenco é o meia Edilson, 
que comandou o time na Copa FMF 
Sub-21.
REGULAMENTO - Na primeira fase, 
as 10 equipes estão divididas em dois 
grupos e jogam em turno e returno 
dentro de suas chaves. Os dois 
melhores de cada grupo avançam de 

fase e os quintos colocados são 
rebaixados. Em caso de igualdade na 
pontuação, são critérios de desempate: 
1) mais vitórias; 2) melhor saldo de 
gols; 3) mais gols pró; 4) confronto 
direto (quando o empate se dá entre 
duas equipes); 5) sorteio. 
 Na Semifinal e Final, as 
equipes se enfrentam no formato mata-
mata com jogos de ida e volta. Em caso 
d e  e m p a t e  n a  p o n t u a ç ã o ,  e  
posteriormente, no saldo de gols, a vaga 
ou título é decidido na disputa de 
pênaltis.

Guia do Mato-Grossense 2017: sem 
desistências, 10 times disputam título

O Cacerense vai repetir a fórmula adotada em outros anos de apostar nos jogadores da região para a disputa do estadual
SEM DESTAQUES

Lolo, Cacerense  

Foto: Olimpio Vasconcelos

Mixto, treinos  

Foto: Fabio Ramirez/Mixtonet
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3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas 
abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 
domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
ADEILSON DA SILVA PEREIRA (CPF Nº 041.042.871-05) MARGINAL 569 - BAIRRO JD IMPERIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174298 – 20/01/2017 – Nº TIT 53615/03 – APRES 
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP - ITEM A DA TABELA D CUSTAS; ADEILSON DA SILVA PEREIRA (CPF Nº 041.042.871-05) MARGINAL 569 - 
BAIRRO JD IMPERIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 173910 – 11/01/2017 – Nº TIT 54031/02 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO 
LTDA EPP - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; ADJONAS ALVES DA SILVA (CPF Nº 029.575.011-12) AV TANCREDO NEVES CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174490 – 
27/01/2017 – Nº TIT 92211922 – APRES COOP. DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO – CEDENTE: REGINALDO BICUDO JUNIOR EPP - ITEM A DA TABELA D CUSTAS; ALESSANDRO DA 
SILVA MAGALHAES (CPF Nº 013.436.751-03) ASSENTAMENTO PAIOL - GLEBA MELADO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174471 – 26/01/2017 – Nº TIT 000345 – APRES ANTONIO 
SIMOES MAIA – CEDENTE: ANTONIO SIMOES MAIA - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES (CPF Nº 013.436.751-03) ASSENTAMENTO PAIOL - GLEBA 
MELADO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174472 – 26/01/2017 – Nº TIT 000346 – APRES ANTONIO SIMOES MAIA – CEDENTE: ANTONIO SIMOES MAIA - ITEM L DA TABELA D 
CUSTAS; DEIVISON FREITAS FERREIRA (CPF Nº 037.902.111-09) ASSENTAMENTO VALE DO MANGARED - SITIO LOLO 5 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174451 – 26/01/2017 – Nº 
TIT 010/1/2 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COOPERATIVA CRED LIV ADMISSAO NOROESTE PR SIC - SACADOR: J. S. COMERCIO DE SEM - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; JEANE 
LIMA DA SILVA ME (CNPJ Nº 12.629.877/0001-25) RDA AROEIRA SN SEM COMPLEMENTO - BAIRRO JD DAS OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174485 – 27/01/2017 – Nº 
TIT 1443520 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: BELLO ALIMENTOS LTDA - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; JEFERSON WILSON AMADO (CPF Nº 088.180.189-57) SENADOR FILINTO 
MULLER - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174361 – 24/01/2017 – Nº TIT 62122070 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JULIANO DALCANALE E CIA LTDA ME - ITEM B DA 
TABELA D CUSTAS; JOAO BATISTA DE FREITAS (CPF Nº 406.031.991-00) CACERES MT BR 070 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174455 – 26/01/2017 – Nº TIT 047 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: COOPERATIVA CRED LIV ADMISSAO NOROESTE PR SIC - ITEM G DA TABELA D CUSTAS; JOSE ANTONIO PRUDENCIO (CPF Nº 531.784.911-04) JD GUANABARA JD 
GUANABARA 50 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174391 – 24/01/2017 – Nº TIT 00429503 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: AUTO CENTER 
SATURNO LTDA ME - ITEM I DA TABELA D CUSTAS; KEYLLA DAYAMA MARTINS SANTOS (CPF Nº 015.029.411-55) AV SETE DE SETEMBRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
174492 – 27/01/2017 – Nº TIT 13 – APRES COOP. DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: R A MARQUES DE ARRUDA ME - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; MARIA DA COSTA 
BEZERRA (CPF Nº 654.963.611-68) RUA DAVILA 19 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174043 – 13/01/2017 – Nº TIT 3/08 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: V CALIXTO 
GASQUES - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; MIGUEL FAUSTINO DA COSTA (CPF Nº 207.941.001-63) RUA A AO LADO DO CADEIAO NO FD DO MERCAD - BAIRRO NOVA ERA - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 174259 – 19/01/2017 – Nº TIT 52531/1/04 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; 
NAYARA SALDANHA DA SILVA (CPF Nº 019.917.201-30) RUA A QD 01 LT 01 01 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174247 – 18/01/2017 – Nº TIT 0043114 – APRES C.C.L.A.A. OURO 
VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L - ITEM A DA TABELA D CUSTAS; NEIDE NEGRINE DE SOUZA (CPF Nº 851.541.131-87) ASS PAIOL LI DA LAGOA ZICO - 
SITIO ROZELI - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174460 – 26/01/2017 – Nº TIT 011/1/2 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: J. S. COMERCIO DE SEM - ITEM C DA TABELA D 
CUSTAS; PAULO GONCALVES DOS SANTOS (CPF Nº 460.418.181-00) ASS PAIOL LI MESTRE - SITIO SOMHO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174459 – 26/01/2017 – Nº TIT 020/1/2 – 
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COOPERATIVA CRED LIV ADMISSAO NOROESTE PR SIC - SACADOR: J. S. COMERCIO DE SEM - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; ROGERIO 
FRANCISCO TEIXEIRA (CPF Nº 812.752.001-25) RUA BAHIA SN JD DAS OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174449 – 26/01/2017 – Nº TIT 110777004 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE (CPF Nº 522.392.171-20) RODOVIA BR 070 N 320 B SANTO 
ANTONIO K - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174380 – 24/01/2017 – Nº TIT 30002 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: M S P DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - ITEM E DA 
TABELA D CUSTAS; WILSON POQUIVIQUI PEDRACA (CPF Nº 474.695.361-91) AV AVENIDA DOS RONDON ESQ COM SETUB - BAIRRO NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
174263 – 19/01/2017 – Nº TIT 1407410303 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; WILSON POQUIVIQUI 
PEDRACA (CPF Nº 474.695.361-91) AV AVENIDA DOS RONDON ESQ COM SETUB - BAIRRO NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 173852 – 06/01/2017 – Nº TIT 1416490203 – 
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; WILSON POQUIVIQUI PEDRACA (CPF Nº 474.695.361-91) AV AVENIDA 
DOS RONDON ESQ COM SETUB - BAIRRO NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174360 – 24/01/2017 – Nº TIT 1425130203 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o 
pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 30 DE JANEIRO DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – 
TABELIÃO INTERINO.

 O nosso Estado é muito 
rico em diversidade de biomas e 
nada mais natural que fortalecer o 
turismo mais sustentável que alia o 
d e s e n v o l v i m e n t o  c o m  a  
preservação”, relatou Tomczyk. O 
titular da Sedec finalizou o seu 
discurso fazendo uma menção do 
compromisso assumido pelo 
governador Pedro Taques que 
pediu um esforço de todos os 
agentes envolvidos no sentido de 
que Mato Grosso não deve ter só 
po tenc ia l  para  o  tu r i smo,  
apontando para que o segmento se 
torne realmente um dos pilares do 
d e s e n v o l v i m e n t o  s o c i a l  e  
econômico no Estado.

treinamento e qualificação; e 
promoção e divulgação; o 
Programa Estadual de Incentivo à 
Aviação Regional (Voe MT) que 
concede às companhias aéreas 
que desejem operar  voos 
regionais o benefício fiscal na 
compra de querosene e a própria 
FIT Pantanal que serve como uma 
espécie de imensa 'vitrine' com a 
qual o Estado pode se divulgar e 
se promover para todo o mundo.
 “Acreditamos que essas 
ações nos permitam alcançar as 
metas desejadas para o setor e já 
temos visto que vem dando bons 
r e s u l t a d o s ,  p o i s  t e m o s  
inaugurado obras importantes. 

 C e n t r o  S e b r a e  d e  OSustentabilidade, em 
Cuiabá, ficou lotado na 

manhã de segunda (30.01), para o 
lançamento da Feira Internacional 
do Turismo do Pantanal – FIT 
2017. 
 O evento realizado pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec),  atraiu 
empresários, políticos, gestores e 
acadêmicos envolvidos com o 
segmento do turismo para a 
apresentação de detalhes da maior 
feira de turismo da região central 
do país.
 A edição deste ano irá ser 
realizada dos dias 20 a 23 de abril, 
no Centro de Eventos do Pantanal, 
e terá como tema o turismo 
sustentável. A FIT deve contar 
com área gastronômica, espaço 
para exposição e comercialização 
de produtos turísticos e materiais 
p a r a  p r á t i c a s  e s p o r t i v a s ,  
artesanato, shows regionais e 
programação com palestras, 
workshops,  conferências e 
rodadas de negócios.
 O secretário adjunto de 
Turismo da Sedec, Luis Carlos 
Nigro, lembrou que a edição do 
ano passado ajudou a dar mais 
visibilidade aos municípios que 
apresentam potencial para o 
turismo. Para este ano, o objetivo é 
incentivar com políticas públicas 

p r o j e t o s  e  o b r a s  p a r a  o  
desenvolvimento de um turismo 
que envolva os cidadãos no 
processo de geração de renda. 
“Olhando sempre para o cuidado 
com o meio ambiente, que é o 
nosso maior diferencial e precisa 
ser preservado”, afirmou. Nigro 
lembrou que a Organização das 
Nações Unidas elegeu 2017 como 
o “Ano Internacional do Turismo 
S u s t e n t á v e l  p a r a  o  
Desenvolvimento”. 
Parcerias - Para a realização da 
FIT 2017, algumas parcerias 
foram fundamentais. Dentre elas: 
o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) - que ficará responsável 
pela 'Aldeia do Conhecimento'; o 
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
Aprendizagem Comercial (Senac) 
que fará a gestão do espaço de 
gastronomia com destaque para os 
pratos típicos do Estado; o Serviço 
Nacional do Comércio (Sesc); a 
Federação Nacional do Comércio 
(Fecomercio); e o Trade Turístico 
de Mato Grosso. 
 O  s u p e r i n t e n d e n t e  
regional do Sebrae Mato Grosso, 
José Guilherme Barbosa Ribeiro, 
explicou mais detalhes sobre o 
espaço 'Aldeia do Conhecimento' 
que será voltado para capacitação 
técnica com cursos, palestras e 
workshops sobre temas voltados 
ao empreendedorismo, negócios, 

turismo. “Teremos uma vasta 
programação com convidados 
importantes do mercado e 
queremos abordar os mais 
variados segmentos que fazem 
parte do turismo, não só em nível 
nacional, mas internacional 
também, já que temos visto um 
crescimento na procura de 
estrangeiros pelo nosso Estado”, 
afirmou.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
coordenador da FIT 2017, Jaime 
Okamura, a expectativa é receber 
cerca de 100 mil pessoas nos três 
dias da Feira, além disso, também 
estão sendo esperadas delegações 
de países da América do Sul e da 
Europa. “Queremos envolver 
nesta edição, os nove estados que 
compõem a região da Amazônia 
Legal para realizarmos um Fórum, 
pois acreditamos que a FIT é um 
espaço para discutir temas 
relevantes para a região, e, 
também, para o Brasil”, adiantou.
Turismo mais forte - O secretário 
da Sedec, Ricardo Tomczyk 
também lembrou que assim como 
Mato Grosso é referência em 
sustentabilidade no agronegócio, 
o Governo quer trazer este 
conceito para o turismo e que, para 
isso, tem investido em diversas 
frentes, como o Programa de 
Fomento ao Turismo (Pró-
Turismo) que é dividido em três 
frentes de trabalho: Infraestrutura; 

FIT Pantanal 2017 será grande vitrine 
para o turismo mato-grossense
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A edição deste ano irá ser realizada dos dias 20 a 23 de abril, no Centro de Eventos do Pantanal, e terá como tema o turismo sustentável

Foto: Secom MT

O evento realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Cáceres-MT, terça-feira 31 de janeiro de 2017
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 empresário Ricardo Augusto OSguarezi confessou ter pagado 
propina, em 2015, ao ex-

servidor Fábio Frigeri e ao empreiteiro 
e delator Giovani Guizardi para receber 
valores de medições de obras feitas 
para a Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc).
 Em depoimento ao Grupo de 
Atuação Especial Contra o Crime 
Organizado (Gaeco) na última quinta-
feira (26), Sguarezi detalhou um total 
de R$ 236,9 mil em propina para a 
liberação de R$ 3,1 milhões às 
empresas Aroeira Construções e 
Relumat, das quais ele é dono.
 A investigação faz parte da 
Operação Rêmora, que apura esquema 
que teria fraudado licitações na Seduc 
por meio da exigência de propina a 
empresários que compunham o cartel. 
Na oitiva, Sguarezi confirmou o 
depoimento dado na audiência da ação 
penal e afirmou que, no início de 2015, 
foi à Seduc para cobrar as medições de 
suas empresas e tratou do assunto com 
o então servidor Fábgio Frigeri – que 
chegou a ser preso na operação e agora 
responde em liberdade.  
 O empresário disse que, 
inicialmente, não concordou com a 
exigência e alegou que já havia dado 
muitos descontos para vencer as 
licitações.  Após receber pouco mais de 
R$ 410 mil das medições, entre 
fevereiro e maio, Sguarezi relatou que 
Frigeri lhe cobrou os 5% a título de 
propina. 
 Com a primeira tratativa de 
propina, de acordo com Sguarezi, a 
liberação das medições começou a 
“fluir” com pagamentos na ordem de 
R$ 620,7 mil às empresas.  O 
empreiteiro disse que, nessa nova leva, 
passou mais R$ 36,9 mil de propina, 
que “foram entregues nas mãos de 
Fábio Frigeri, no interior de sua sala na 
Seduc”. 
 O mesmo modus operandi 
ocorreu, segundo ele, no mês de 

setembro de 2015, com a liberação de 
mais R$ 792,4 mil em medições. 
 “No dia 28.10.2015, entreguei 
a Fábio Frigeri os cheques de emissão 
da empresa Relumat, do Banco do 
Brasil: a) cheque nº 211000, no valor de 
R$ 10 mil; b) cheque nº 211010, no 
valor de R$ 20 mil; esses cheques 
foram nominados ao declarante a 
pedido do próprio Fábio; cheguei a 
questionar Fábio como ele conseguiria 
descontar esses cheques que estavam 
nominais a ele, tendo Fábio respondido 
'pode deixar comigo'”.Fábio Frigeri, 
conforme o depoimento de Sguarezi, 
ainda pediu mais R$ 15 mil para 
“despesas pessoais”, valor que foi pago 
pelo empresário.
 Ainda em setembro de 2015, 
Sguarezi disse que foi aconselhado por 
Frigeri a procurar o empresário 
Giovani Guizardi – dono da Dínamo 
Construtora Ltda e delator da operação 
- para receber medições pendentes de 
2014 da empresa Relumat. Na sede da 
Dínamo, ele contou que Guizardi lhe 
mostrou uma tabela com todos os 
pagamentos que a Relumat e outras 
empresas tinham a receber da Seduc, 
cobrando 50% dos valores para a 
liberação das medições, com a garantia 
de que os contratos seriam renovados.
 Após o acordo, segundo 
Sguarezi, a Relumat recebeu R$ 1,3 
milhão das medições feitas, sendo que 
R$ 125 mil retornaram a Guizardi a 
título de propina. 
 Ricardo Sguarezi teve o nome 
citado pelo delator Giovani Guizardi, 
acusado de ser o gestor do esquema de 
fraudes em licitações e cobrança de 
propina na Seduc. De acordo com o 
delator, o esquema na secretaria já 
funcionava anteriormente, sendo que, 
até novembro de 2014, o responsável 
pela arrecadação dos valores indevidos 
seria o próprio Sguarezi.
  A denúncia derivada da 1ª fase 
da Operação Rêmora aponta crimes de 
constituição de organização criminosa, 

formação de cartel, corrupção passiva e 
fraude a licitação. Em maio deste ano, o 
juiz Bruno D'Oliveira Marques, 
substituto da Vara Contra o Crime 
Organizado da Capital, recebeu a 
denúncia.Na 1ª fase, foram presos o 
empresário Giovani Guizardi; os ex-
servidores públicos Fábio Frigeri e 
Wander Luiz; e o servidor afastado 
Moisés Dias da Silva. Apenas Frigeri 
continua preso. 
 Nesta fase, são réus na ação 
penal: Giovani Belato Guizardi, Luiz 
Fernando da Costa Rondon, Leonardo 
Guimarães Rodrigues, Moises Feltrin, 
Joel de Barros Fagundes Filho, Esper 
H a d d a d  N e t o ,  J o s e  E d u a r d o  
Nascimento da Silva, Luiz Carlos Ioris, 
Celso Cunha Ferraz, Clarice Maria da 
Rocha, Eder Alberto Francisco 
Meciano, Dilermano Sergio Chaves, 
Flavio Geraldo de Azevedo, Julio 
Hirochi Yamamoto filho, Sylvio Piva, 
Mário Lourenço Salem, Leonardo 
Botelho Leite, Benedito Sérgio 
Assunção Santos, Alexandre da Costa 
Rondon, Wander Luiz dos Reis, Fábio 
Frigeri e Moisés Dias da Silva.
 Na segunda fase da operação, 
foi preso o ex-secretário da pasta, 
Permínio Pinto. Ele foi posteriormente 
denunciado junto com o ex-servidor 
Juliano Haddad. Neste mês foi 
deflagrada a terceira fase da operação, 
denominada “Grão Vizir”, que prendeu 
preventivamente o empresário Alan 
Malouf, dono do Buffet Leila Malouf.
 A detenção do empresário foi 
decorrente da delação premiada 
firmada entre o empresário Giovani 
Guizardi e o MPE, onde Guizardi 
afirmou que Malouf teria doado R$ 10 
milhões para a campanha de Pedro 
Taques no governo e tentado recuperar 
os valores por meio do esquema.
 A terceira fase resultou na 
segunda denúncia, que teve como alvos 
o próprio Alan Malouf, considerado um 
dos líderes do esquema, e o engenheiro 
Edézio Ferreira.

om uma frota de apenas C12 veículos para atender 
os 141 municípios de 

Mato Grosso, o governo estadual 
anunciou a compra de novos 
cinco veículos para transporte de 
corpos, popularmente chamados 
de 'rabecões'. 
 O contrato foi assinado 
entre a Secretaria de Segurança 
Pública Estadual (Sesp) com a 
empresa Ubermac. O documento 
foi publicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) no dia 27 de 
janeiro.
 De acordo com a Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec), atualmente existem 16 
v e í c u l o s  a d a p t a d o s  p a r a  
transporte de cadáveres em Mato 
Grosso. Desses, 12 estão em 
funcionamento e quatro estão 
parados. Dos quatro, dois tiveram 
perda total e dois estão em 
manutenção. Em , apenas Cuiabá

d o i s  r a b e c õ e s  e s t ã o  e m  
funcionamento e são usados pelo 
governo.
 Conforme o contrato, o 
valor total da compra é de R$ 
902.550 mil. Os veículos são 
usados para recolher corpos de 
vítimas de mortes violentas ou 

suspeitas, além de locais de 
crime, vítimas de acidentes ou 
pessoas que morreram em 
hospitais. Em algumas situações, 
onde os municípios são mais 
afastados ou com dificuldade de 
acesso, as próprias funerárias das 
regiões fazem o trabalho de 

m a  e q u i p e  d a  UC o o r d e n a d o r i a  d e  
P l a n e j a m e n t o  d o  

Tribunal de Justiça do Estado 
a p r e s e n t o u  i t e n s  c o m o  
planejamento estratégico, plano 
de 100 dias de gestão, orçamento 
2017 do Judiciário e outros 
assuntos relacionados, aos 
coordenadores de áreas da 
instituição, nesta segunda-feira 
(30 de janeiro), na Escola dos 
Servidores do Poder Judiciário 
mato-grossense.
 A reunião  abr iu  os  
trabalhos de gestão por processos, 
que tem por objetivo identificar 
pendências e demonstrar a 
i m p o r t â n c i a  d o s  l í d e r e s  
envolvidos no trabalho para 
a l c a n ç a r  a  m e l h o r i a  d o s  
processos. “Atualmente a Coplan 
trabalha no reelaboração de dez 
projetos que envolvem as 
Coordenadorias de Tecnologia da 
Informação, Recursos Humanos, 
Administrat iva,  Assessoria 
Técnico-Jurídica de Licitação 
(ATJL), Infraestrutura e Justiça 
Comunitária, o que abrange a 
Diretoria-Geral, Vice-Diretoria-
Geral, Presidência e Juízes 
Auxiliares da Presidência”, 
explica a analista de projetos da 
Coplan, Renata Bueno. Trabalho 
de suma relevância, de acordo 
com a analista de projetos, Cássia 
Vilella, já que a atividade conjunta 
empreendida entre a equipe de 
projetos e a área atendida 
contribui para a detecção de 
gargalos nas rotinas das áreas e 

poss ib i l i ta  a  suges tão  de  
aperfeiçoamentos de ações no 
setor. “No dia-a-dia fazemos 
determinados trabalhos como 
estamos acostumados por anos, 
mas sempre há formas de 
aprimorar. E a gestão por 
processos tem esta incumbência 
de oferecer auxílio para essa 
evolução processual”.
 Este foi  o primeiro 
encontro, um cronograma de 
reuniões foi apresentado pelo 
coordenador de Planejamento, 
Afonso Maciel. Na agenda consta 
que áreas diferentes vão se reunir 
a partir de fevereiro, algumas 
todas as semanas, outras uma vez 
a o  m ê s  e  a s  d e m a i s ,  
bimestralmente. Levando em 
conta a demanda de cada unidade 
a ser acompanhada.
 Segundo a analista de 
projetos, Váleria Ferraz, a 
sistemática é diferenciada por 
conta das competências de cada 
área, que se dividem em donos do 
processo, responsáveis pelo 
processo e líderes do processo, 
devido as atribuições de cada 
integrante. “A ação envolve todos 
os níveis de responsabilidade, 
passando pelo operacional, tático 
e estratégico, chegando até 
mesmo à alta administração. 
Nosso intuito é melhorar os 
processos de trabalho das áreas-
meio no âmbito do Judiciário, de 
forma que este trabalho resulte no 
bom funcionamento e celeridade 
da prestação jurisdicional”, 
concluiu.

Com 12 veículos para 141 cidades, MT 
compra 5 carros para recolher corpos

Valor total da compra ficou no valor de R$ 902.550, segundo o contrato.
Dos 16 veículos existentes, dois quebraram e outros 2 estão em conserto
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transporte dos corpos.
 Ainda segundo a Politec, 
dos cinco novos veículos 
adquiridos, dois devem ficar em 

Cuiabá e outros três serão 
enviados para cidades no interior 
mato-grossense.

G1MT

Com uma frota de apenas 12 veículos para atender os 141 municípios de MT

Empresário confessa propina de 
R$ 236 mil para receber R$ 3,1 mi
MIDIAJUR
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Coplan apresenta projetos 
a coordenadores de áreas
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m  M a t o  G r o s s o ,  4 9  Ei n q u é r i t o s  e  t e r m o s  
c i r c u n s t a n c i a d o s  q u e  

investigam casos de trabalho 
análogo à escravidão estão em 
andamento no estado, segundo o 
Ministério Público Federal (MPF). 
Os dados são de um levantamento 
realizado pela Câmara Criminal do 
órgão. Ao todo, no Brasil, 459 
inquéritos policiais e termos 
circunstanciados para apurar o crime 
tramitam na Polícia Federal.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
levantamento, Mato Grosso é o 
terceiro estado com o maior número 
de ocorrências deste tipo no país. O 
estado de São Paulo, onde tramitam 
7 0  i n q u é r i t o s  o u  t e r m o s  
circunstanciados, é o campeão em 

investigações. Em segundo lugar 
aparece , com 58 Minas Gerais
inquéritos. Os inquéritos policiais, 
de acordo com o MPF, são de 
responsabilidade da . Polícia Federal
Especificamente em Mato Grosso, 
tramitam 24 investigações deste 
tipo.
Resgates em Mato Grosso - De 
acordo com a SRTE-MT, em 2016 
foram resgatados 40 trabalhadores 
em situação análoga à escravidão, 
em Mato Grosso. Os resgates 
resultaram de 13 ações fiscais do 
órgão, em todas as regiões do estado. 
Segundo o órgãos, a maioria 
abso lu t a  dos  t r aba lhadores  
resgatados é do sexo masculino. Em 
2016, apenas uma mulher foi 
resgatada.

 Em janeiro, um idoso de 72 
anos foi resgatado em Confresa, a 
1.160 km de Cuiabá, após trabalhar 
10 anos em troca de fumo e pinga. 
Neste período, ele morou em um 
galinheiro também usado como 
depósito de produtos agrícolas. A 
vítima trabalhava cerca de 12 horas 
por dia com uma breve pausa para o 
almoço.
 Na propriedade, o idoso era 
responsável pela lida com o gado, 
ordenha e plantio de milho e 
mandioca. A vítima trabalhava cerca 
de 12 horas por dia com uma breve 
pausa para o almoço. 
 A exploração ficou evidente 
desde quando ele começou a 
trabalhar no local. Em depoimento o 
idoso relatou que, quando se mudou 

e acordo com o MEC, ao Dtodo, foram 2.498.261 
inscri tos e 4.880.047 

inscrições, já que quase todos os 
candidatos fizeram duas opções de 
curso. Os aprovados devem realizar 
a matrícula nos dias 3, 6 e 7 de 
fevereiro, nas instituições em que 
estudarão. O ministério esclarece 
que o prazo da chamada regular pode 
ser estendido, a critério da 
instituição, até quarta-feira (8).
 Caso  não  tenha  s ido  
selecionado, o estudante também 
pode participar da lista de espera. 
Para isso, é preciso acessar o Sisu de 
30 de janeiro a 10 de fevereiro para 
registrar interesse na vaga. Para ter 
a c e s s o  a o  s i s t e m a  
http://sisualuno.mec.gov.br/, o 
estudante precisa digitar o número 
de inscrição e senha no Enem 2016. 
Os resultados serão publicados pelas 
próprias universidades, a partir do 
dia 16 de fevereiro. Ao todo, foram 
oferecidas mais de 230 mil vagas de 
graduação em universidades, 
institutos de tecnologia e centros 
tecnológicos federais e estaduais em 
todo o Brasil. Os resultados tomam 
como base a nota dos candidatos no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2016.
Prorrogação das inscrições - No 

cronograma inicial, o prazo para 
inscrições no Sisu terminaria na 
última sexta-feira (27). Entretanto, o 
MEC prorrogou o prazo após 
estudantes relatarem problemas para 
acessar a plataforma. O ministério 
admitiu que seus sistemas sofreram 
'dificuldade' diante da grande 
demanda.
 Antes de prorrogar o Sisu, a 
pasta já tinha decidido alterar o 
c r o n o g r a m a  d o  F u n d o  d e  
Financiamento Estudantil (Fies) e do 
Programa Universidade para Todos 
(Prouni) por "precaução técnica" 
para garantir o atendimento dos 
estudantes. Tanto o Fies quanto o 
Prouni tiveram datas de início e fim 
das inscrições adiados em um dia.
Prouni - inscrições: 31 de janeiro a 
3 de fevereiro
Fies - inscrições: 7 a 10 de 
fevereiro
 O total de contratos de 
financiamentos do Fies ainda não foi 
divulgado. O Prouni do 1º semestre 
vai oferecer 214.110 bolsas integrais 
ou parciais em universidades 
privadas. No caso do Sisu, desde que 
foram abertas as inscrições na terça-
feira (24), estudantes reclamaram 
que não conseguiam fazer sua 
inscrição. O MEC admitiu o 
problema, mas não deu um balanço 

do total de afetados.
 Na quinta, o governo disse 
que os problemas foram resolvidos. 
"As inconsistências encontradas no 
sistema, que dificultavam o acesso 
de candidatos das primeira e 
segunda aplicações, foram sanadas. 
Qualquer problema pontual é 
preciso que o candidato entre em 
contato com o MEC por meio do 
0 8 0 0  6 1  6 1  6 1  o u  p e l o  
ouvidoria@mec.gov.br", informou 
em nota.
Problemas com notas do Enem - O 
Sisu não foi o único sistema do 
Ministério da Educação a ter 
problemas neste ano. Muitos 
candidatos que fizeram o Enem 2016 
também tiveram problemas para 
acessar a nota. A consulta, que é 
individual e feita exclusivamente 
pela internet, deveria ter sido aberta 
no dia 19 de janeiro, mas acabou 
sendo antecipada para 18 de janeiro, 
a pedido do ministro da Educação, 
Mendonça Filho.
 Porém, muitos candidatos 
só conseguiram ver seus resultados 
um ou dois dias depois - a maioria 
havia feito a segunda aplicação do 
Enem. Logo após a divulgação, o 
site do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Te ixe i r a  ( Inep )  ap re sen tou  
instabilidade e ficou indisponível 
durante algumas horas para todos os 
participantes. À época, a presidente 
do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, 
justificou afirmando que o site do 
Enem sofria ataques. Ela não deu 
detalhes das supostas ações contra o 
sistema.
 De acordo com o Inep, oito 
dias após a publicação dos 
resultados da edição 2016 do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
351.856 participantes ainda não 
consultaram suas notas. Às 18h desta 
quinta-feira, 26, o número de 
participantes que já tinham acessado 
os resultados chegou a 5.150.542 
pela Página do Participante e 
376.291 pelo Aplicativo Enem 2016.

muito abaixo do salário mínimo foi 
cumprido. Aos fiscais, ele disse que 
recebeu uma única vez o valor de R$ 
60.

p a r a  a  p r o p r i e d a d e ,  h a v i a  
combinado com os patrões que 
receberia R$ 6 por dia de trabalho. 
Nem mesmo esse acordo de receber 

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).
 “Es tamos  re forçando o  
p o l i c i a m e n t o  o s t e n s i v o  p a r a  
c o m b a t e r m o s  o s  í n d i c e s  d e  
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 
i n c l u s ã o  d e  n o v o s  p o l i c i a i s  
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.
 O delegado de Polícia Civil, 
Carlos Eduardo Muniz, ressaltou o 
trabalho integrado entre a Polícia 
Militar e Polícia Judiciária Civil 
desenvolvido na cidade.
 Outras atividades integradas 
continuam na cidade entre elas a 
fiscalização em bares e restaurantes 
feita pelo Corpo de Bombeiros. “Todos 
os bares serão fiscalizados pelos 
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.

s polícias Civil e Militar Aprenderam 90 pessoas em 
cumprimento de mandados de 

prisão e flagrantes, durante a operação 
Bairro 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 
(28.01).   Os policiais apreenderam 
ainda quatro celulares, oito veículos, 40 
munições e mais R$ 10.700 reais em 
espécie.
 Somente em Cuiabá, foram 
realizados 76 patrulhamentos, 1.848 
pessoas abordadas, 19 blitze e 1.365 
veículos abordados. Ainda na Capital, a 
Delegacia Especializada de Roubos e 
Furtos (Derf) cumpriu nove mandados 
de prisão contra autores de roubos 
investigados em inquéritos policiais. 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 comércio de peças. Dez 
a d o l e s c e n t e s  t a m b é m  f o r a m  
apreendidos.
 Em Várzea Grande, 20 pessoas 
f o r a m  p r e s a s ,  s e n d o  1 6  e m  
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 Judiciária Civil, 
Polícia 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. 
 Os trabalhos tiveram início nas 

Em MT, 49 inquéritos apuram casos 
de trabalho análogo à escravidão

Ao todo, no Brasil tramitam 459 inquéritos e termos circunstanciados.
Dados são de levantamento realizado pelo Ministério Público Federal

Assessoria

EM ANDAMENTO

De acordo com o levantamento, MT é o terceiro estado com o maior número de ocorrências deste tipo no país

Foto: Ilustração

Sisu 2017: resultados são divulgados
EDUCAÇÃO
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Inscrições ocorreram até as 23h59 de domingo (29). Estudantes podem consultar resultado pelo portal do Sisu

Foto: Ilustração

Operação leva 90 pessoas 
à prisão em Mato Grosso 

BAIRRO SEGURO

Assessoria/Sesp-MT 
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receber dos associados por conta 
de estornos pelo estrapolamento 
d o  l i m i t e  d e  c r é d i t o ,  
especialmente com o plano de 
saúde', explicou. O Tesoureiro 
lembrou que em 2013 quando a 
atual diretoria assumiu o SSPM, o 
Sindicato tinha um rombo de 
aproximadamente meio milhão 
de reais. 
 Hoje, segundo ele, a 
entidade ainda trabalha para 
liquidar cerca de R$ 120 mil desta 
d í v i d a ,  a  m a i o r i a  c o m  
fornecedores do Coopercard. 'É 
um valor alto, mas temos 
procurado honrar todas as 
dívidas, pagando conforme a 
nossa receita', acrescentou.
 D e n i s  C a v a l c a n t e  
af i rmou a inda  que  out ro  
diferencial do Cros Card, é que a 
operadora é que irá pagar os 
fornecedores. 'Isso será vital para 
ajudar no processo de gestão do 
convênio que muito trabalhoso', 
contou.

epois de dez anos, os D1.300 associados ao 
Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Cáceres 
(SSPM), passarão a ter um amplo 
número de convênios a sua 
disposição. 
 A medida está sendo 
possível graças a uma decisão da 
atual diretoria, que trocou antiga 
administradora do convênio, a 
Coopercard, pela Cros Card, 
empresa de Mirassol D'Oeste que 
já atua em várias cidades da 
região e em Cuiabá.
 Por conta desta condição, 
além das empresas conveniadas 
de Cáceres, os associados do 
SSPM também poderão usar o 
cartão em cidades onde há 
atuação da Cros Card. De acordo 
com o Tesoureiro,  Denis  
Cavalcante, a partir de fevereiro 
os novos cartões estarão ativos e 
já há mais de 60 empresas 

conveniadas  em Cáceres ,  
i n c l u i n d o  p o s t o s  d e  
combustíveis, supermercados, 
farmácias, lojas de materiais de 
construção, oficinas de motos e 
carros, lojas de confecções e 
eletrodomésticos.
 Com a mudança, o SSPM 
terá a oportunidade de promover 
um ajuste no sistema de 
concessão de crédito que há anos 
vem provocando rombos nas 
contas da entidade. A partir de 
agora, os servidores que possuem 
cartão Unimed terão 10% dos 
30% a que tem direito a crédito, 
ret idos mensalmente para 
garantir o pagamento de custos 
com o plano de saúde.
 S e g u n d o  D e n i s  
Cavalcante, a medida também 
visa atender o Decreto Municipal 
446/2014, que estabelece regras 
para os descontos. 'Hoje temos 
um montante considerável para 

pode participa com os idosos dos 
bailes diz que, “É uma alegria e 
um grande aprendizado  estar 
com eles, são exigentes fazem 
suas reivindicações   e nós 
fazemos o possível para atende- 
los, sabemos da importância que 
os serviços tem para qualidade de 
vida, fortalecimento de vínculos e 
tudo isso faz com que eles se 
sintam integrados ao meio social, 
proporcionando o bem estar de 
todos.” Concluiu Francis.

de Convivência dos Idosos, com 
xerox dos documentos pessoais, 
comprovante de residência, ele 
localizado na Avenida Brasil, 
numero 825,  ao  lado da  
Prefeitura, as assistentes sociais, 
vão conhecer um pouco da 
realidade do participante e inseri- 
lo no (CRAS) Centro de 
Referencia de Assistência Social, 
mais próximo da sua casa.
 O Prefeito de Cáceres 
Francis Maris Cruz sempre que 

 Prefeitura de Cáceres Aatravés da Secretaria 
Municipal de Ação Social 

dará inicio as atividades com os 
idosos neste mês de fevereiro. 
São oferecidos aos participantes 
dos serviços de convivência aos 
idosos  oficinas de artesanatos, 
palestras de diferentes áreas do 
conhecimento, passeios, jogos, 
bailes com almoço ou jantar, 
banda ao vivo, festas dos 
aniversariantes do mês, e esse ano 
a Secretária de Ação Social 
Eliane Batista anuncia uma 
novidade, “Nós vamos realizar a 
“olimpiadas da 3º idade”, já 
estamos na fase final do projeto 
com profissionais da área 
esportiva, que estão formulando 
como vai ser esse treinamento 
para o grande dia e quais serão as 
modalidades que farão parte do 
projeto, o ano passado tivemos a 
pesca sênior, durante a edição do 

Cáceres mais de 500 idosos e a 
Prefeitura está de portas abertas 
para receber mais participantes. 
Para se inscrever baste ter 60 anos 
ou mais e procurar o (CCI) Centro 

37º FIPe, já estamos em 
negociação para que ela também 
se repita esse ano, nossos idosos 
ficaram maravilhado.”
 São atendidos hoje em 

Araguaia, Aripuanã, Barra do 
B u g r e s ,  C á c e r e s ,  C o l í d e r ,  
Comodoro, Cuiabá, Diamantino, 
Jauru, Juara, Juína, Pontes e 
Lacerda, Primavera do Leste, São 
Félix do Araguaia, Sorriso e Vila 
Rica. As provas constam de 12 
questões objetivas e de redação terão 
duração de 03 (três) horas e serão 
aplicadas entre as 8h e 11 horas 
(horário de Mato Grosso).
 Além das cidades em que 
haverá aplicação de provas, também 
s e r ã o  o f e r t a d o s  c u r s o s  n a  
modalidade a distância nos 
municípios de: Arenápolis, Campo 
Verde, Guarantã do Norte, Pedra 
Preta, Porto Esperidião e Sapezal.
Política Afirmativa:
 A Unemat adota políticas 
afirmativas para ingressos nos 
cursos superiores da instituição, com 
isso os interessados podem escolher 
uma das quatro categorias: ampla 
concorrências (40% das vagas); 
Estudante de Escola Pública (30% 
das vagas), Programa de Inclusão e 
Integração Étnico-Racial – Negros 
ou pardos (25% das vagas) e 
Programa de Inclusão e Integração 
Étnico-Racial – indígenas (5% das 
vagas) .
 O resul tado f inal  do 
concurso vestibular será conhecido a 
partir do dia 10 de maio. 
 Para conhecer todos os 
cursos ofertados e saber mais 
informações acesse o edital: 
www.unemat.br/vestibular

s interessados em ingressar Oem um dos 52 cursos de 
graduação oferecidos pela 

Universidade do Estado de Mato 
Grosso na modalidade a distância, 
por meio da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) já podem se inscrever  
p o r  m e i o  d o  s i t e :  
www.unemat.br/vestibular. Quem 
for solicitar a isenção da taxa de 
pagamento, poderá fazê-lo de hoje 
(30) até o próximo dia 1º de 
fevereiro.
 N e s t e  v e s t i b u l a r  n a  
modalidade a distância a Unemat 
está ofertando 2.350 vagas em 52 
cursos de graduação que serão 
ministrados a partir do segundo 
semestre de 2017, em 23 cidades do 
Es tado .  As  insc r ições  com 
pagamento da taxa, no valor de R$ 
100,00 (cem reais) poderão ser feitas 
até o dia 19 de fevereiro. As provas 
serão no dia 19 de março.
Isenção: Para solicitar a isenção da 
taxa as pessoas interessadas 
p r ec i s am p reenche r  a lguns  
requisitos: ter renda familiar inferior 
a dois salários mínimos, ou ser 
doador regular de sangue ou ainda 
ser profissional técnico do ensino 
superior da Unemat.
 Além de solicitar a isenção 
pela internet é preciso apresentar a 
documentação requerida nos postos 
autorizados listados no edital.
Provas: As provas serão realizadas 
no dia 19 de março em 17 cidades de 
Mato Grosso: Água Boa, Alto 

Prefeitura comunica que as atividades 
da 3ª idade começa no mês de fevereiro 
Assessoria

MELHOR IDADE

São atendidos hoje em Cáceres mais de 500 idosos e a Prefeitura está de portas abertas para receber mais participantes

Para se inscrever baste ter 60 anos ou mais e procurar o Centro de Convivência dos Idosos
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SSPM muda administradora de cartão 
e amplia número de convênios

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Assessoria/SSSPM
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Com a mudança, o SSPM terá a oportunidade de promover um ajuste no sistema de concessão de crédito

VAGAS

Tem início a isenção para o vestibular 
do ensino a distância da Unemat

Assessoria

UNEMAT
A Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) reabriu o período de inscrições 
para o Concurso Vestibular Específico na 
modalidade Parceladas. O novo período 
inicia nesta segunda-feira (30.01) e encerra 
em 19 de fevereiro. A realização das provas 
permanece no dia 23 de março, conforme 
edital complementar publicado semana 
passada.  (24.01)As al terações no 
Calendário de Atividades podem ser 
consultadas no Edital Complementar 
nº04/2016-Covest. Mais informações em: 
http://www.portalcandidato.com.br/2016_
135/São ofertadas 400 vagas em oito cursos, 
de turma única, em seis cidades de Mato 
Grosso. Os interessados podem concorrer 
aos cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas, Sociologia, Física e Filosofia e 
bacharelado em Agronomia, Direito e 
Zootecnia.

DEFRON
A Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp) e a Polícia Judiciária Civil 
inauguram a Delegacia Especial de 
Fronteira (Defron) nesta terça-feira (31.01), 
às 9h30, em Cáceres. A atividade da Defron 
será diferenciada, pois será pautada na 
atividade de inteligência policial integrada 
com os órgãos estaduais como Polícia Civil, 
Militar, Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron) e órgãos federais como a Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária Federal.  
Estados com termo de cooperação firmados 
com Mato Grosso, como Paraná, Rondônia 
e Mato Grosso do Sul também devem ter 
participação com a troca de informações. A 
Defron terá como objetivo as investigações 
mais complexas.

JUIZ LEIGO
O Fórum de Várzea Grande divulgou a lista 
dos inscritos, local e data para a realização 
das provas do processo seletivo para 
recrutamento de juízes leigos. As provas 
serão realizadas no dia 12 de fevereiro, das 
8h às 13h, na Escola Estadual Elmaz Gattas 
Monteiro, situada na Avenida Presidente 
Artur Bernardes, s/nº, bairro Vila Ipase. O 
candidato deverá comparecer ao local da 
prova com o documento de identificação 
com foto original, comprovante de inscrição 
e caneta esferográfica de material 
transparente e tinta nas cores azul ou preta. 
Os portões de acesso ao prédio serão abertos 
as 7h.

MUTIRÃO DE LIMPEZA
Um grupo de voluntários, liderados pela 
OSCIP, Centro de Proteção e Amparo ao 
Pantanal, promoverá no próximo domingo, 
5, a partir das 7h, um mutirão de limpeza nas 
margens da MT 343, em um trecho de 
aproximadamente 16 quilômetros.A ação 
contará com apoio da prefeitura e de 
proprietários de imóveis localizados na 
região. De acordo com o turismólogo, 
Ricardo Vanini, que integra a comissão 
organizadora da ação, a iniciativa visa 
promover a limpeza do acesso a importantes 
pontos turísticos da cidade.Nesta primeira 
ação, o foco será um trecho da MT 343 que 
vai até o antigo Lixão. Posteriormente, o 
mutirão deverá ser realizado na estrada que 
liga aos balneários localizado as margens do 
Córrego da Pirqaputanga.
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 Algum tempo atrás, se houvesse 
votação interna no Ministério Público Federal 
para eleger  o Procurador símbolo, o vencedor 
seria Pedro Taques. Taques era uma espécie 
de anti-Deltan Dallagnol. Enquanto o campo 
de batalha de Deltan são as trepidantes telas 
de computador, a consulta a bancos de dados e 
o cenário de baixo risco das entrevistas 
coletivas, Taques enfrentava os riscos 
verdadeiros. Cada vez que entrava em um 
restaurante de Mato Grosso, provocava dois 
movimentos. Primeiro, aplausos dos 
presentes. Depois, o restaurante se 
esvaziando com receio de algum atentado. 
Não era por menos.
 Taques se tornou nome nacional 
como procurador da República no Mato 
Grosso na Operação Arca de Noé, 
combatendo supervilão João Arcanjo Ribeiro, 
o "Comendador" Arcanjo, rei do bicho do 
estado, dono de cassinos e do tráfico, recursos 
em off-shores, paraísos fiscais, parte dos 
quais foi lavado em grandes plantações de 
soja. Blairo Maggi, o segundo maior 
plantador de soja do mundo, aliás, poderá 
contar um pouco mais sobre como esse 
fascinante personagem ajudou a alavancar 
competidores de Blairo, quase tão fortes 
quanto ele.
 Era tão poderoso que, quando um 
desavisado superintendente do Banco do 
Brasil  mandou cobrar uma dívida, recebeu a 
visita do "Comendador" com um aviso curto e 
grosso: -- Se me cobrar de novo, te mato!
 Foi preciso o governador da época 
ligar para Arcanjo para acalmá-lo. Assim 
como outros varões de Plutarco da política - 
como o ex-senador Demóstenes Torres – 
Taques criou fama de incorruptível. E deitou 
na cama. E a política brasileira ganhou um 
campeão da moralidade para ajudar a mudar 
os hábitos seculares. Candidatou-se ao 
Senado em cima do mote único do mocinho 
contra o bandido.
 Eleito, tornou-se o preferido do MPF, 
a ponto do Procurador Geral da República 
Roberto Gurgel desengavetar uma denúncia 
contra Renan Calheiros no exato dia em que 
haveria eleição para presidente do Senado. O 
outro candidato era Pedro Taques. Ali, o MPF 
já mergulhara até a tampa na politização das 
denúncias. Aceitava-se que a gaveta de 
Gurgel - para onde iam as denúncias contra 
políticos - fosse controlada apenas por ele e 
sua esposa.
 Na gaveta em que a denúncia contra 
Renan repousava, aguardando o momento de 
vir à tona, ficariam  guardadas denúncias 
contra Aecio Neves, o colega de Gurgel 
Demóstenes Torres e sabe-se lá quem mais, 
para serem utilizadas quando e se necessárias, 
ou servir como arma de barganha – conforme 
rumores que correram na época da indicação 
de Gurgel para um segundo mandato à frente 
da PGR..
 Eleito governador, acabaram as 
circunstâncias que fizeram de Taques um 
campeão das virtudes públicas e entraram as 
oportunidades para introduzi-lo no reino dos 
vícios políticos. Largou o PDT, por onde foi 
eleito, entrou para o PSDB, partido com o 
qual o MPF majoritariamente tem mais 
afinidades. Depois que Michel Temer 
assumiu o poder, aproximou-se do PMDB 
local.
 Em menos de dois anos, espocaram 
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 Estou certo de que o leitor 
concordará com o enunciado: não é 
condição de “normalidade” de uma ação 
humana o fato de ela estar sendo praticada 
por muitos, pela maioria ou por todos.
 A normalidade de uma ação está 
condicionada à sua adequação a uma norma. 
Todos podem estar desrespeitando sinais de 
trânsito, mas isso não faz "normais" as 
infrações.“Comum” e “frequente” não são 
sinônimos de “normal”. Fazer cabeças não é 
normal.
 O fato de ser muito difícil aos jovens 
não reproduzirem o que o grupo em que 
estão inseridos faz (numa estranha 
conformidade rebelde ou numa rebeldia 
conformada), associado ao fato de muitos 
adultos reproduzirem as condutas dos 
jovens (numa ridícula cirurgia plástica do 
modo de agir), multiplicou, nas últimas 
décadas, os problemas de comportamento e 
suas conseqüências sociais.
 O já idoso “É proibido proibir!” se 
constitui, ainda, na expressão síntese de 
generalizada forma de conduta em que 
qualquer tentativa de estabelecer limites é 
vista como repressiva. Nada é abusivo 
exceto a tentativa de acabar com os abusos. 
Apenas as empresas e as instituições 
militares parecem restar como locais onde a 
autoridade ainda se permite estabelecer 
limites.
  As conseqüências dessa gandaia 
podem ser contempladas no âmbito 
familiar, nas escolas e universidades, nos 
parlamentos, nas ruas e assim por diante. 
Exemplo do mês? Perdeu a noção de limites 
o professor paraninfo da turma de 
formandos da Famecos/PUCRS, quando, 
em seu discurso, passou a incorrer nos 
mesmos equívocos jornalísticos que 
condenou nas primeiras palavras que 
proferiu. Instalou-se em sua bolha 
ideológica e a ela referenciou a realidade 
política do país.
 Tratou de fazer cabeças entre as 
cabeças dos convidados cativos de suas 
poltronas. Não respeitando a pluralidade do 
auditório e dos formandos, o homenageado 
fez o que sequer as jovens oradoras da turma 
fizeram: deu-se o direito de descarregar 
sobre todos um discurso político a respeito 
dos fatos recentíssimos da história nacional.
 Afirmou, o professor paraninfo, que 
uma "presidenta eleita foi afastada por um 
golpe parlamentar, civil e infelizmente 
midiático"; disse haver "um político 
suspeito de corrupção, assumido a 
presidência do país".
  E por aí andou, silenciando sobre 
tudo que não lhe convinha, tomando lado, 
calçando chuteiras e dando bicos na bola 
dos fatos. Pais, parentes e amigos dos 
formandos receberam uma porção do que 
supostamente foi servido à turma, em doses 
diárias, nos vários anos do curso.
  Para não deixar dúvidas quanto a 
isso, falou, também, o diretor da faculdade, 
endossando, sem pestanejar, o discurso do 
p a r a n i n f o ,  c u j a s  p a l a v r a s  d i s s e  
representarem "o que certamente pensa o 
coletivo da Famecos". Coletivo, sem 
motorista nem cobrador, costuma ser coisa 
complicada, controlada pela esquerda e 
concebida para ser inexpugnável.
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denúncias. Primeiro, propinas em obras 
públicas. Agora, a denúncia do procurador-
geral de Justiça em exercício de Mato Grosso, 
Luiz Alberto Esteves Scaloppe, de que Taques 
estaria agindo em favor do mais suspeito 
político em atividade, Ministro Eliseu Padilha 
( ).https://goo.gl/5blsyn
 O Ministério Público Estadual entrou 
com medida para obrigar o governo do Estado 
a tomar providências e regularizar o parque 
estadual, cuja área foi invadida por Padilha. 
Taques não apenas não tomou medida alguma 
como colocou a Procuradoria-Geral do 
Estado para derrubar a liminar.
 No início Taques agiu à sorrelfa (para 
utilizar um termo familiar no linguajar 
jurídico). Primeiro convocou uma reunião no 
Palácio do Governo com a promotora 
Regiane Soares Aguiar, que atuava no caso. 
As pressões foram tantas que a promotora saiu 
do Palácio com a convicção de que havia 
alguém mito forte por trás das pressões de 
Taques. Não levou muito tempo para saber 
que era Padilha. Em dezembro de 2016, o ex-
procurador Taques, egresso de um poder, o 
MPF, que se consagrou na defesa das causas 
ambientais, reuniu outros posseiros do parque 
para se manifestar contra a decisão do MPE de 
preservar áreas públicas. As ações obscuras 
de Taques político não se restringiram a esse 
episódio.
 Carlinhos Cachoeira, que mantém 
intacta sua influência política em Goiás e 
Brasilia, descobriu na construção de prédios 
escolares um dos negócios promissores para 
exercitar a corrupção política.
 Em dezembro passado, a Operação 
Rêmora - também do Ministério Público 
Estadual do Mato Grosso - trouxe à luz o 
delação do ex-secretário de Educação 
Permínio Pinto, admitindo fraudes em 
licitação em troca de financiamento para a 
c a m p a n h a  d e  P e d r o  T a q u e s  
( ). A alegação de https://goo.gl/kMZdBP
Taques foi de que demitira todos os 
envolvidos no esquema, aliás, medida 
prudencial, já que estavam presos ou detidos 
provisoriamente.
 A delação do empresário Giovani 
Guizzardi trouxe detalhes complicados, de 
que se tratava mais do que caixa 2 de 
c a m p a n h a ,  m a s  p r o p i n a  
( .https://goo.gl/n51TuC)
Segundo ele, no final de 2014, o empresário 
Alan Maluf informou ter "investido" R$ 10 
milhões na campanha de Taques, e que teria 
que recuperar esse valor investido junto ao 
Estado.
 Taques recorre às respostas padrões 
sobre suspeitas em financiamento de 
campanha e invocou o passado como 
blindagem contra o presente: "O governador 
reitera o que já disse em outras situações, de 
que a prestação de contas da sua campanha 
eleitoral de 2014 foi aprovada sem ressalvas 
pela Justiça Eleitoral e que, por essa razão, 
repudia toda e qualquer tentativa de envolvê-
lo em qualquer ato ilegal, prática que ele 
sempre combateu ao longo da sua vida, 
especialmente nos 15 anos nos quais atuou 
como Procurador da República".
 Quando Eliseu Padilha cumprir o que 
o destino lhe reserva – a prisão – Taques se 
constituirá em boa análise de caso sobre as 
circunstâncias que separam o probo do ímpio.
Luis Nassif é jornalista.
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Pedro Taques, o herói do MPFPerda de noção do limite
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