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ATRÁS DAS GRADES

Pastor que estuprou e engravidou enteada de
11 anos em Cáceres foi preso pela Polícia Civil
Foto: Arquivo

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres
identificou e prendeu o pastor evangélico J.N.C, 46, suspeito de
estuprar e engravidar uma das enteadas e abusar de outra de 11 anos
de idade. Página 03

CONVÊNIO

Unidade feminina deve ser a
primeira a ter curso da Unemat

Foto: Arquivo

No detalhe: Delegada Judá Maali

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres está apta para aderir
ao programa Criança Feliz
Foto: Divulgação

Em Mato Grosso, de acordo
com a Secretaria de Estado
de Trabalho e Assistência
Social, 42 municípios estão
aptos a aderir ao programa
Criança Feliz. Coordenado
pelo MDS do Governo
Federal, o programa
Criança Feliz busca
p r o m o v e r
o
desenvolvimento infantil de
maneira integral.

Penitenciária Feminina Ana Mario do Couto

A Penitenciária Feminina Ana Mario do Couto pode ser o
local do projeto piloto para implantação de cursos de nível superior
ofertados pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) a
reeducandos. A unidade tem uma demanda de 15 detentas em Cuiabá
e o projeto abrangerá mais mulheres em ao menos outras quatro
cidades do Estado, interessadas em cursos de graduação. Página 04
ATIVIDADE PRÁTICA

Júri Simulado foi vivenciado por
acadêmicos de direito da Unemat
Página 03

SISU MATRÍCULAS

Página 03
Quarenta e dois municípios estão aptos a receber o programa em MT

ARAPUTANGA

Vereador cobra autoridades estaduais para
reparar rodovias em estado de abandono

Resultado do SiSU é divulgado; inscrição
na lista de espera vai até quarta-feira, 7
Página 04

Foto: Folha de Araputanga

ESPORTE

O vereador Ilídio da Silva Neto (PSDB)
de Araputanga, levantou a voz, por volta de
10h00min da manhã deste sábado, 27 de janeiro,
contra o estado de abandono que estão relegadas
as MTs-175 (Cacho a Reserva do Cabaçal) e 248
(Araputanga a Jauru). Página 05

Manga Rosa enaltece participação do CTN/
Cacerense na Copa Joia Ribeirinha em São Paulo
Página 07

Vereador Ilídio mostrando as péssima condições das rodovias
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Lula candidato: chance reduzida a 1%
A chance de Lula concorrer em
2018 à presidência da República se
reduziu a 1%. Depois da decisão de 2º
grau (como é o caso do TRF4),
eventuais recursos para o STJ e para o
STF não podem rediscutir nem os
fatos nem as provas. Esses temas já
estão encerrados. Só se pode discutir
em Brasília o acerto ou o equívoco da
aplicação da lei e da Constituição.
Como lutamos contra o
sistema corrupto que nos domina e
governa, porque nisso reside a raiz do
nosso atraso, é evidente que queremos
a condenação e inelegibilidade de
todos os corruptos (“erga omnes”),
independentemente do partido, seja
de esquerda, centro ou de direita. A
corrupção do governo petista não é a
única corrupção vigente no País (nem
a última).
Lamentamos que o sistema
judicial ainda seja conivente com
alguns corruptos, por exemplo, com
os que detêm foro privilegiado nos
morosos tribunais superiores.
A Justiça de 1º e 2º graus vem
sinalizando que é possível fazer o
império da lei contra todos. O STF
desdiz diariamente essa afirmação. O
tratamento privilegiado que dá para
seus réus (em quatro anos, não julgou
nenhum caso da Lava Jato) aniquila o
princípio republicano da igualdade de
todos perante a lei. Alguns mortais são
muito mais “iguais” que outros, como
nos tempos da aristocracia.
Com isso o STF faz parte,
voluntária ou involuntariamente, do
sistemão corrupto vigente na
cleptocracia brasileira. Contra a
decisão do TRF4, o ex-presidente
Lula pode ingressar apenas com

MUSA DA PESCA
A Prefeitura Municipal de Cáceres tornou
publico o Edital de Chamamento para seleção
e credenciamento de autorização de uso a
título precário e oneroso para fins de
realização do concurso MUSA DA PESCA de
acordo com as condições estabelecidas em
instrumento convocatório. O presente Edital e
seus anexos, bem como quaisquer
esclarecimentos aos seus termos, serão
obtidos no Prédio da Secretaria de Turismo em
Cultura da Prefeitura de Cáceres com a Equipe
de Seleção instituída pelo Decreto nº 604 de 23
de Novembro de 2017.
SELETIVO IV MARCOS I
Desde segunda-feira, 29, a prefeitura de São
José dos Quatro Marcos, está recebendo as
inscrições de processo seletivo com 21 vagas
na área da Educação e Assistência Social. De
acordo com o edital, as inscrições poderão ser
feitas até o dia 2 de fevereiro. São oferecidas
14 vagas para professor de nível superior
completo habilitados em Ciências, Educação
Física, Historia, Língua Portuguesa e
Pedagogia, com salários de 1.982,71; 01 vaga
para Assistente Social e Psicólogo, ambos
com salários de 3.217,41; 04 vagas para
Auxiliar de Serviços Internos, com salários de
954,00 e 01 vaga para motorista com salários
de 1.006,23. A prova acontece no dia 14 de
fevereiro, das 19h as 22h na Escola Estadual
Deputado Bertoldo Freire.
SELETIVO IV MARCOS II
A prefeitura reservou vagas para Portadores
de Necessidades Especiais (1 vaga para
professor Pedagogo), e para Negros ou
Afrodescendente (1 vaga para Auxiliar de
Serviços Internos, e duas vagas para Professor
Pedagogo). As Inscrições serão gratuitas e
poderão ser realizadas na Secretaria de
Assistência Social e Educação, no horário das
7h as 13hs, no período de 29 de janeiro a 2 de
fevereiro de 2018
BOLSAS E AUXÍLIOS DO FNDE
As bolsas e auxílios financeiros pagos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) a estudantes, como o
ProJovem Campo e Escola da Terra, agora
podem ser sacadas em até 120 dias. Caso o
beneficiário retire apenas parte do dinheiro, o
prazo passa a ser de 180 dias. Antes, cada um
dos programas tinham regras próprias.
Para sacar os auxílios, os bolsistas recebem
cartão-benefício emitido pelo Banco do
Brasil. Durante o cadastramento, o
beneficiário é informado sobre os locais onde
é possível retirar o dinheiro. No caso de perda
do cartão, é necessário ir até a agência e
informar o número do benefício, do convênio,
RG e CPF. Com esses documentos, é possível
sacar as parcelas disponíveis.
ALERTA DEFESA CIVIL
Até abril, o sistema gratuito de alerta de
desastres naturais da Defesa Civil vai
funcionar em todos os estados brasileiros. A
iniciativa, coordenada pela Agência Nacional
de Telecomunicações e pelo Ministério da
Integração Nacional, conta com apoio de
operadoras de telefonia móvel. Em fevereiro,
cidadãos do Distrito Federal, Mato Grosso e
Tocantins poderão fazer o cadastro. Já têm
acesso ao serviço os moradores dos estados do
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São
Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Por meio das mensagens, as pessoas são
avisadas de possíveis inundações, temporais
ou deslizamentos de terra, entre outros eventos
críticos, e são orientadas sobre o que fazer
nesses casos. Os moradores dos estados em
fase de adesão vão receber no celular uma
mensagem SMS explicando os procedimentos
de cadastro e, aqueles que possuem interesse,
devem responder para o número 40199
informando o CEP da localidade.

embargos de declaração (para aclarar
um ou outro ponto controvertido da
sentença). Esses embargos são
julgados rapidamente (em até
sessenta dias, em média).
Terminado o julgamento no
tribunal de Porto Alegre (por altura de
abril), Lula se torna ficha suja, leia-se,
inelegível, por oito anos. É essa
concreta situação que reduz a 1% sua
chance de concorrer nas eleições de
2018. Seu último bote salva-vidas
será uma eventual liminar dos
tribunais de Brasília.
Pode uma liminar do STJ
suspender os efeitos da condenação
de Porto Alegre, se “existir
plausibilidade da pretensão recursal e
desde que a providência tenha sido
expressamente requerida”. Isso
abriria a estrada para o ex-presidente
disputar as eleições.
De qualquer modo, ele não está
impedido de registrar sua candidatura
até o dia 15 de agosto. Se isso ocorrer,
haverá imediata impugnação.
O TSE reconhecerá sua
inelegibilidade em seguida (por se
tratar de ficha suja). O julgamento é
rápido porque no dia 17 de setembro
se consuma a programação das urnas
bem como dos nomes que vão
concorrer.
Que resta depois disso? Uma
eventual liminar de algum ministro do
STF, que suspenda os efeitos da
decisão do TSE. Nesse caso o nome
do ex-presidente aparecerá nas urnas,
por força de uma liminar da Justiça
(sub judice). Se depois for
reconhecido como inelegível também
pelo STF, seus votos são anulados. É
como se Lula não tivesse concorrido.

E se Lula sair vitorioso das
urnas e seus votos forem anulados?
Haverá nova eleição, sem a presença
dele.
Não se dá posse para o segundo
colocado, nesse caso. Seu vice não
assume, porque nem sequer haveria
diplomação de Lula (muito menos
posse).
Lula será preso prontamente?
Não. Depois do julgamento final em
Porto Alegre é fácil conseguir uma
liminar no STF para ficar em
liberdade. Isso ocorre todos os dias
nesse tribunal.
Mais: o STF está na iminência
de rediscutir o tema da execução da
pena depois do 2º grau. E o ministro
Gilmar Mendes já declarou que vai
mudar sua posição, proibindo essa
possibilidade. Milhares de réus
deixarão de ir para a cadeia depois da
decisão do segundo grau de
jurisdição.
A inelegibilidade e a prisão do
Lula (que um dia acontecerá, porque
já condenado pela Justiça)
naturalmente está gerando apreensão
em todos os demais caciques
corruptos de outros partidos (“eu sou
você amanhã”).
H á m u i t o m a i s
inelegibilidades e cadeias para serem
decretadas contra incontáveis larápios
da República, de todos os velhos
partidos (de centro, de esquerda ou de
direita).
LUIZ FLÁVIO GOMES, jurista.
Criador do movimento Quero Um
Brasil Ético. Estou no
F/luizflaviogomesoficial

Empregado tem direito à manutenção do plano de saúde?
A resposta é sim. Os funcionários
que se aposentarem e os demitidos sem
justa causa têm direito à manutenção do
plano de saúde. Entretanto, eles terão
que assumir o pagamento integral da
mensalidade.
Segundo
a Lei 9656/98, o
aposentado têm direito à manutenção do
plano de saúde quando ocorre o pedido
de desligamento da empresa ou por
demissão sem justa causa, nada mais
justo, haja vista que se trata do momento
da vida em que mais se necessita de um
plano de saúde, na qual se fosse adquirir
um plano individual o valor seria muito
alto e inúmeras operadoras não
comercializam mais o produto.
Na prática, o aposentado deve
comunicar a empresa o desejo da
manutenção do plano no momento da
rescisão e arcará com o valor integral a
partir de então, ou seja, se era

descontado, por exemplo, R$ 150,00 da
remuneração e a empresa pagava mais
R$150,00, depois da solicitação o
aposentado pagará R$ 300,00.
Muitas empresas negam o
pedido de manutenção, sendo
aconselhável que aposentado procure
um advogado especialista para
judicialmente conseguir a manutenção
do plano. A Lei 9656/98 também prevê
que os demitidos sem justa causa que
trabalharam por mais de 10 anos na
mesma empresa têm o direito da
manutenção do plano de forma vitalícia,
desde que arque com o valor integral do
plano. Ou seja, valor da empresa e valor
descontado em folha, conforme
exemplificado acima.
A lei assegura este direito em um
momento muito difícil para o demitido,
que perde seu emprego e fica com receio
de não conseguir arcar com um novo
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plano de saúde, pois o valor de um novo
plano fica até três vezes mais caro. Este
direito também se estende para os
dependentes.
Dificilmente as empresas
informam aos os empregado sobre este
direito. Depois do desligamento o
funcionário tem até 30 dias para
informar o desejo de seguir ou não no
plano. Ocorrendo a negativa, deve
procurar um especialista que
judicialmente pedirá a manutenção do
plano. Assim, aposentados e demitidos
nestas condições não precisam se
desesperarem, pois preenchendo estes
requisitos podem obrigar, mesmo que
judicialmente, a operadora a manter seus
planos de saúde.

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

Os acadêmicos realizaram a atividade sob a orientação dos professores Allyne Lima, Danielle Cevallos Soares e Bruno Lindote

Júri Simulado foi vivenciado por
acadêmicos de direito da Unemat
Ascom

Foto: Divulgação

N

a última quinta-feira (25)
foi realizado o Júri
Simulado da obra "O
caso dos Denunciantes
Invejosos", no auditório da
Câmara de Vereadores de
Cáceres. O Juri Simulado faz
parte das atividades do 1º
semestre do Curso de Direito da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat).
Alexsandro Pereira Leite,
um dos alunos a participar da
atividade falou da importância
dessas práticas. "Para nós que
estamos começando a caminhada
acadêmica na área jurídica, o
simulado foi de grande valia, pois
nos coloca em meio a uma
realidade cotidiana da nossa
futura profissão. Foi para todos
uma experiência incrível,
verdadeira injeção de ânimo para
os próximos semestres"

parte de uma universidade
pública de alto padrão como a
Unemat”, completou Leite.
Os acadêmicos

realizaram a atividade sob a
orientação dos professores
Allyne Lima, Danielle Cevallos
Soares e Bruno Lindote.

ATRÁS DAS GRADES

PJC prende pastor que estuprou
e engravidou enteada em Cáceres
Assessoria

O

Além da atividade a
professora Allyne Lima foi muito
elogiada pelo acadêmico.

"Professores com o empenho e
dedicação da professora Allyne
nos enchem de orgulho de fazer

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres está apta para aderir
ao programa Criança Feliz
Redação c/ Assessoria

O

Programa tem como
público-alvo gestantes e
crianças de 0 a 3 anos
beneficiárias do Bolsa Família e de
até 6 anos que recebam o Benefício
de Prestação Continuada (BPC),
além de gestantes e crianças de até 6
anos de idade em serviço de
acolhimento, afastadas do convívio
familiar por medidas protetivas.
Entre os requisitos básicos
para o município fazer parte do
programa estão: ter ao menos um
Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) com registro no
Cadastro Nacional do Sistema Único
de Assistência Social (CadSuas) e
possuir ao mínimo 140 pessoas de
público prioritário no programa.
Além de Cáceres, outros 41
municípios estão aptos a receber o
programa, são eles: Alto Garças,
Araputanga, Barra do Garças, Bom
Jesus do Araguaia, Brasnorte,
Campinápolis, Campo Novo do
Parecis, Campo Verde, Carlinda,

Colíder, Colniza, Comodoro,
Confresa, Diamantino, Gaúcha do
Norte, Guarantã do Norte,
Guiratinga, Itiquira, Juara, Juína,
Vila Bela da Santíssima Trindade,
Mirassol D'oeste, Nobres, Nossa
Senhora do Livramento, Nova
Bandeirantes, Nova Olímpia,
Parantinga, Pontes e Lacerda,
Poxoréo, Primavera do Leste, São
José dos Quatro Marcos, Ribeirão
Cascalheira, São José do Rio Claro,
Rosário Oeste, Santa Terezinha,
Sapezal, Sorriso, Tapurah, Terra
Nova do Norte, Vera e Vila Rica
Os municípios têm até o dia
30 de junho de 2018 para concluir o
processo, por meio do órgão gestor e
com aprovação do Conselho
Municipal de Assistência Social
(CMAS).
Para oficializar a adesão, o gestor de
assistência social deve acessar o
sistema da Rede Suas com seu CPF e
senha, preencher o Termo de Adesão
ao programa Criança Feliz e
Foto: Setas-MT

encaminhar para aprovação do
CMAS. A prefeitura ainda deve
mandar para o Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) um
diagnóstico regional e um plano de
ação detalhado do município.
A secretária de Estado de
Trabalho e Assistência Social,
Monica Camolezi, ressalta que
atualmente 42 cidades do Estado
participam do programa. “O
objetivo do Criança Feliz é
promover a visita de assistentes
sociais para o acompanhamento,
orientação e estímulos que ajudam a
desenvolver uma melhor qualidade
de vida para crianças de 0 a 6 anos, e
também de sua família”, disse.
A Setas-MT é responsável
pela capacitação técnica dos
gestores municipais, como explica o
Coordenador do Programa Criança
Feliz de Mato Grosso, Mauro César
Souza. “Todos esses gestores
passam por um curso de formação de
40 horas e após isso, o conteúdo será
replicado aos visitadores
contratados de acordo com a meta de
cada cidade”.

s abusos aconteceram por
quase dois anos na
residência da família,
localizada no bairro São José, nos
momentos em que a mãe das
vítimas estava trabalhando como
cuidadora de idosos e cozinheira.
Segundo as adolescentes,
o investigado as ameaçava caso
contassem a alguém sobre os
abusos. Quando perguntada pela
mãe sobre quem seria o pai da
criança, a filha - que à época tinha
16 anos - se calava porque o
suspeito sempre estava por perto.
Restou apurado que após
gravidez e o nascimento da
criança que teve com a enteada, o
pastor fugiu para a cidade de Rio
Branco, no Acre, onde estaria
realizando pregações junto a um
grupo de sem-tetos.

De acordo com a
delegada à frente do caso, Judá
Maali, a investigação reuniu
esforços conjuntos das Polícias
Civis de Mato Grosso e do Acre
para descobrir a localização exata
do investigado. A delegada
representou pela prisão do
suspeito, que foi deferida pela
Comarca de Cáceres.
Em contato com o
delegado do Núcleo de Capturas
da Polícia Civil (Necap), no Acre,
Ricardo Casas, foi realizada a
prisão do suspeito na sexta-feira
(26).
O investigado foi
localizado no bairro Tancredo
Neves e posteriormente
encaminhado à unidade prisional,
onde ficará à disposição do
Judiciário.
Foto: Ilustrativa

Prisão aconteceu em Rio Branco no Acre

Os municípios têm até o dia 30 de junho de 2018 para concluir o processo
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SISU MATRÍCULAS

As vagas eventualmente não ocupadas ao ﬁnal da chamada regular serão preenchidas mediante utilização da lista de espera disponibilizada pelo SiSU

Resultado do SiSU é divulgado; inscrição
na lista de espera vai até quarta-feira, 7
Nataniel Zanferrari
Foto: Ilustrativa

. Os aprovados devem realizar as
matrículas no câmpus onde irá
cursar, durante os dias 2, 5, 6 e 7
de fevereiro.
As vagas eventualmente
não ocupadas ao final da chamada
regular serão preenchidas
mediante utilização da lista de
espera disponibilizada pelo
SiSU. O candidato deverá
obrigatoriamente confirmar no
SiSU o interesse pela vaga,
durante o período de 29 de janeiro
a 7 de fevereiro.
Para ingresso no primeiro
semestre de 2018, a Unemat
utiliza as notas do Enem/SiSU.
São oferecidas 2.420 vagas em 60
cursos de graduação presenciais,
Matriculas devem ser feitas no período de 02 a 07 de fevereiro no câmpus onde irá cursar desenvolvidos em 11 câmpus, em
Ministério da Educação Sistema de Seleção Unificada todas as regiões do Estado de
divulgou nesta segunda- (SiSU), que pode ser acessado Mato Grosso.
Do total de vagas, a
feira (29) o resultado do a q u i : s i s u . m e c . g o v . b r

Unemat reserva 25% para
candidatos que se autodeclaram
pretos ou pardos, 5% para
indígenas, 30% para candidatos
oriundos de escolas públicas e
40% para ampla concorrência.

Para conhecer mais sobre
os cursos oferecidos pela
U
n
e
m
a
t
,
http://portal.unemat.br/?pg=site
&i=comunicacao&m=veiculos&
c=revista-das-profissoes

MUTIRÃO DE CIRURGIAS

Secretaria de saúde de IV Marcos disponibiliza ainda 190 vagas
para cirurgias durante Caravana da Transformação em Cáceres
Renilson Senhorinho
Foto: Ilustrativa

O

CONVÊNIO

Unidade feminina deve ser a
primeira a ter curso da Unemat
Assessoria OAB

A

s reeducandas devem ser
contempladas com um
convênio para o
oferecimento de Licenciatura em
Artes Visuais, já constante na grade
de educação a distância da
instituição de ensino.
O alinhamento foi iniciado
nesta sexta-feira (26), durante a
terceira reunião realizada pelos
integrantes da iniciativa de oferecer
cursos de nível superior à população
penitenciária de Mato Grosso,
fomentada pela Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional
Mato Grosso (OAB-MT) a partir da
demanda apresentada pelos próprios
reeducandos à entidade.
Desta vez também
participou do encontro a Secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia
(Secitec), com a qual foi possível
iniciar a conversa sobre a oferta de
cursos de nível técnico presenciais
na área de construção civil para a
população carcerária, para os quais
são necessárias a elaboração do
projeto e a viabilização de recursos.
Além disso, cursos de
capacitação de curta duração
também estão programados para
serem levados aos presos com
recursos federais destinados à
Secretaria de Estado de Justiça e
Direitos Humanos (Sejudh).
“Foi debatido com todas as
entidades presentes que serão
ofertados ao Sistema Prisional
cursos de capacitação, de curta
duração, e a graduação, em parceria
com a Unemat, ofertada para os
detentos. A Secitec entra na parte
profissionalizante, para capacitar o
reeducando para o mercado de
trabalho. Nos cursos técnicos de
nível médio a serem ofertados pela
Secitec, as aulas serão presenciais”,
relatou o superintendente de Ensino

Profissionalizante Superior da
Secitec, Joaci Silva.
A viabilidade de oferta das
vagas para o curso de Artes Visuais
foi esclarecida, ponto a ponto, pela
Unemat. A diretora de Gestão de
Educação a Distância da instituição,
Nilce da Silva, informou que, depois
de elaborado o projeto, será
necessário se inscrever junto à
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(Capes) para pleitear recursos pelo
convênio com a Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Porém,
quanto à definição de realizar, não há
mais dúvida.
“A decisão política está
tomada. Vamos fazer. Agora é
alinhar as providências”, assegurou
a pró-reitora de Ensino de
G r a d u a ç ã o d a U n e m a t , Ve r a
Maquêa. Pela universidade, ainda é
possível serem ofertados, de acordo
com a solicitação dos reeducandos,
os cursos de Bacharelado em
Turismo e Sistemas de Informação,

na modalidade a distância.
“A OAB tem essa pareceria
já há longos anos com a Unemat e
entende que será muito positiva para
os recuperando, as famílias deles e
para a sociedade essa proposta.
Porque uma das funções sociais das
unidades prisionais é resgatar, e o
cidadão paga essa conta.
Se tivermos os reeducandos
inseridos no trabalho, com
capacitação, quando ele deixar o
presídio, não vai cometer crime,
estará prestando serviço à
sociedade”, comentou o vicepresidente da OAB-MT, Flávio
Ferreira, responsável por conduzir o
encontro.
Dentro de três semanas, o
grupo, ainda formado pelo Poder
Judiciário, a Fundação Nova
Chance, o Ministério Público
Estadual e a Escola Superior de
Advocacia de Mato Grosso (ESAMT), deve ter nova reunião com o
resultado dos encaminhamentos.

Somente 50 pacientes procuraram a secretaria de saúde

O

Mutirão de Cirurgias de
Catarata e Pterígio,
parceria da Secretaria de
Saúde de São José dos Quatro
Marcos com a Caravana da
Transformação do Governo do
Estado, que será realizada em
Cáceres, está disponibilizando
240 procedimentos a ser
realizado no mês de fevereiro em
Cáceres.
Segundo informações de
um total de 240 vagas de cirurgias
apenas 50 pacientes procuraram a

secretaria de saúde para fazer os
procedimentos.
“O Mutirão vai zerar a
demanda reprimida de cirurgias
de catarata e Pterígio, e por isso é
importante as pessoas
procurarem as Unidades Básicas
de S aúde, pas s ar por uma
consulta, e se diagnosticado a
doença, procurar a secretaria de
saúde até o dia 20 de fevereiro
para que possa ser feito a
regulação”. Afirmou Tayonara
Bitencourt.

Foto: Assessoria OAB

Reunião entre os integrantes da iniciativa de oferecer cursos de nível superior à população penitenciária

Cáceres-MT, quarta-feira 31 de janeiro de 2018
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ARAPUTANGA

No vídeo o vereador é enfático quando lembra aos deputados, “Não precisamos de Sessão Itinerante, entregando Moções
de Aplauso a algumas pessoas da região; precisamos de estradas e saúde de qualidade, precisamos de progresso”, concluiu

Vereador cobra autoridades estaduais para
reparar rodovias em estado de abandono
Sebastião Amorim/Folha de Araputanga

Foto: Folha de Araputanga

Estado das rodovias MTs-175 e 248 são denunciadas por vereador

D

e acordo com o vídeo
gravado pelo vereador, são
centenas de buracos e
crateras que “dirigem” as rodovias,
dificultando a vida do condutor e,
causando prejuízos a quem precisa
trafegar nessas vias.
No vídeo o vereador é
enfático quando lembra aos
deputados, “Não precisamos de
Sessão Itinerante, entregando
Moções de Aplauso a algumas
pessoas da região; precisamos de
estradas e saúde de qualidade,
precisamos de progresso”, concluiu.
SILÊNCIO QUE ASSUSTA - Os
conformados e os pessimistas

partem da afirmação “As rodovias
estão assim em todo lugar”! Talvez
estejam mesmo, porém, é preciso
lembrar que nossos representantes
políticos, da esfera estadual são os
responsáveis por mudar o atua
estado das rodovias; cabe ainda aos
prefeitos, vereadores e deputados
cobrar melhorias em nome do povo
e, não se amparar na velha desculpa,
o Estado não tem dinheiro... Como
tivemos dinheiro para construir
estádio para Copa?
Talvez esses representantes
que devem ser banidos do meio
político, devem ter outras
preocupações muito importantes

para se preocupar, porque homens
com pouca ou nenhuma vocação
para política, realmente não
conseguem oferecer respostas
adequadas contra rodovias ruins
como as nossas e, outros serviços
como Segurança e, Saúde, não
parecem melhores em todo o Estado;
se o leitor duvidar, dependa de um
desses serviços e experimente a
resposta.
PROMESSA NÃO CUMPRIDA Em março de 2017 quando ocorreu o
Mutirão da Cidadania em S.J.Quatro
Marcos, o governador prometeu
inaugurar a obra de restauração do
asfalto, do Cacho a Jauru; a
promessa seria cumprida em
novembro/2017; hoje, dez meses
depois da promessa temos ainda
mais buracos nas rodovias, que
outrora.
DEVERIAM ESTAR RUBROS Deputados e outros representantes
políticos que tanto lutaram para
ocupar um assento na Assembleia e,
não conseguem efetivar avanços
verdadeiros que melhorem a
qualidade de vida do povo, deveriam
estar rubros de vergonha (vermelho
de forte tonalidade como sangue),
quando percorreram a rodovia para
fazer Sessão Itinerante em
Araputanga.
2018 chegou, em breve o
eleitor poderá “agradecer

pessoalmente”, ao Chefe do
Governo e a cada deputado, pela má
qualidade dos serviços prestados,
entre eles, segurança ruim, saúde na
UTI e, lógico, estradas em condições
vergonhosas, horripilantes, isto é,
que inspiram horror, medo, pavor,
para condutores que por elas
trafegam diariamente, sem falar no
enorme prejuízo e aumento de custos
no transporte, para empresas.

ASSEMBLEIA ITINERANTE No dia 08 de dezembro/2017 houve,
e m A r a p u t a n g a - M T, S e s s ã o
Itinerante da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso; na
ocasião, foi realizado o “Mutirão da
Cidadania”, com emissão de
documentos, consultas e exames
médicos.
A Informação consta do
Portal da Assembleia.

DENÚNCIA ANÔNIMA

Polícia Civil já investiga ossada humana
encontrada em terreno baldio em Vila Bela
Vila Bela em Pauta

Foto: Vila Bela em Pauta

Denúncia anônima leva Polícia Militar encontrar ossada humana

A

Polícia Civil deu início neste
último sábado (27), a
investigação sobre uma ossada
humana localizada em um terreno
baldio, no bairro Jardim Aeroporto.
Uma equipe da Polícia Militar
recebeu denúncia anônima, informando
que em um determinado terreno, havia
um cadáver e que se tratava de Andrelino
Lima da Silva (Polaco), ao chegar ao
local, constatou o fato.
A ossada estava coberta pela
vegetação e ao lado havia alguns
pertences, como cueca e calça. Apesar
de serem pertences de uso masculino, a

Polícia alerta que somente após exame
de DNA será possível determinar se a
vítima é do sexo masculino.
A ossada foi encaminhada para
a Perícia Oficial de identificação
Técnica (Politec), que investigará as
causas da morte e a identidade da vítima,
não podendo ainda afirmar de que se
trata ou não de Andrelino, ainda que uma
de suas filhas esteve no local e
reconheceu como sendo do pai, a cueca e
a calça, dizendo que seu pai estava
desaparecido a aproximadamente dois
(02) meses e não sabia de seu paradeiro.

INDENIZAÇÃO

Tribunal de Justiça de MT condena
banco por vender carro apreendido
Assessoria

O

Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) manteve a
condenação da empresa Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento
S.A., por ter revendido o carro GM
Cobalt depois de cumprir decisão
liminar (provisória) de busca e
apreensão. Logo em seguida o
comprador pagou a mora, todavia
descobriu que seu carro havia sido
repassado para outra pessoa.
Por conta disso, a Quarta
Câmara de Direito Privado decidiu que a
Aymoré deverá pagar R$ 10 mil a titulo
de danos morais, além de ter o valor do
carro bloqueado em suas contas.
De acordo com a relatora, Serly
Marcondes Alves, o caso analisado
ainda pendia o direito à purga da mora, o
que foi prontamente realizado pelo
cliente. “Cabendo-lhe o direito de ver
restituído do veículo, sem qualquer
restrição.
Assim, considerando que a
instituição bancária retirou o veículo da
Comarca e vendeu-o a terceiro, antes
mesmo da citação do ora Apelado, não
há como afastar a ilicitude do ato
praticado, o que enseja o dever de
indenizar”, ponderou o magistrado.
O caso aconteceu em Cuiabá,
em 2016, quando o comprador do carro

atrasou as parcelas do seu Cobalt. A
financiadora requereu junto à justiça a
liminar de busca e apreensão. O
magistrado de piso concedeu a ordem
provisória para a empresa reaver o
veículo, que foi cumprida. Todavia após
ter sido citado o cliente pagou pela mora
e tentou reaver o veiculo, mas a
financiadora já havia retirado o carro de
Cuiabá e revendido para outra pessoa.
A partir dessa atitude da
financiadora, o comprador do carro
requereu o bloqueio do valor do
automóvel (de acordo com a tabela Fipe
– um total de R$ 34.119), além de
ingressar com ação de indenização por
dano moral. A Aymoré discordou da
decisão e argumentou que o caso não
comportava dano moral.
Mas a desembargadora
explicou que a instituição deveria
devolver o veículo assim que foi quitada
a mora. “Com o aludido pagamento,
deveria a instituição financeira restituir
o veículo apreendido. Porém, observase do caderno processual em apenso, que
o ora réu/Apelante retirou o veículo da
Comarca e vendeu-o a terceiro (fls.
88/88-v), antes mesmo da citação do ora
Apelado, não havendo como afastar a
ilicitude do ato praticado pelo Apelante,
o que enseja o dever de indenizar.

Cáceres-MT, quarta-feira 31 de janeiro de 2018

GERAL

ESTELIONATO
Marcelo Torhacs alerta que uma maneira de evitar esses golpes é se certificar que a pessoa que
está recebendo o veículo depositará o realmente na conta indicada pelo real vendedor do veículo

Polícia Civil prende motorista de Uber
que agia com presos para aplicar golpes
Assessoria

Foto: Arquivo

U

m motorista de Uber
acusado de dar apoio a
crimes de estelionato foi
preso pela Delegacia Especializada
de Repressão a Roubos e Furtos de
Veículos (DERRFVA), na segundafeira (29), quando tentava adquirir
vantagem ilícita através de um golpe
relacionado a venda de uma
motocicleta.
O acusado, L.E.P.S., 22, foi
autuado em flagrante pelos crimes
de associação criminosa e tentativa
de estelionato. Segundo o delegado,
Marcelo Martins Torhacs, o suspeito
dá apoio a um grupo criminoso
especializado em estelionato, em
que as ordens para praticar os golpes
partem de dentro do presídio.
De acordo com o delegado,
o golpe aplicado pela associação
criminosa faz duas vítimas, a pessoa
que anuncia o veículo e a que tem
interesse em adquiri-lo.“Nesse tipo
de golpe, o detento faz contato
telefônico com o vendedor, o qual
anunciou o veículo à venda pela
internet, e com terceiro interessando
em adquirir o veículo anunciado,
concomitantemente, fazendo a ponte
entre ambos, sem que eles saibam”,
explica do delegado.
O preso, mediante conversa
enganosa, solicita que o interessado
realize depósito ou entregue o
dinheiro a um terceiro e pede para o
vendedor entregar o veículo ao
interessado. Porém por se tratar de
um golpe, o vendedor não recebe o
valor negociado, uma vez que a
quantia é recebida em conta bancária
indicada pela quadrilha.
Conforme relatos da vítima,
após negociação ela adquiriu, na
sexta-feira (26), uma motocicleta
Honda Brós, anunciada pela

De acordo com o Delegado, Marcelo Martins Torhacs o golpe faz duas
vítimas, a pessoa que anuncia e a que tem interesse em adquiri-lo

Internet, pagando R$ 3 mil em
dinheiro e dois cheques no valor de
R$ 7 mil.
A vítima passou a
desconfiar do golpes quando
recebeu uma ligação do suposto
vendedor dizendo que daria
desconto no veículo, caso trocasse o
cheque no valor de R$ 7 mil por R$ 4
mil em dinheiro.
Diante da situação, a vítima
procurou a DERRFVA que assumiu
as investigações. Foi acordado com
o negociador do veículo, a entrega
do valor pedido. No local marcado,
os policiais abordaram o motorista
de Uber L.E.P.S. responsável por
receber o dinheiro. O suspeito foi
também quem recebeu a quantia
passada pela vítima na sexta-feira
(26).
Ele foi conduzido a
D E R R F VA , o n d e a p ó s s e r

interrogado ficou clara a
participação de dois detentos no
crime.
Após ser interrogado, o
acusado foi autuado em flagrante
pelos crimes de tentativa de
estelionato e associação criminosa,
cujas penas somadas não cabe
fiança, sendo o suspeito
posteriormente encaminhado para
audiência de custódia da Capital.
Marcelo Torhacs alerta que
uma maneira de evitar esses golpes é
se certificar que a pessoa que está
recebendo o veículo depositará o
realmente na conta indicada pelo
real vendedor do veículo. “Ou que
está entregando o dinheiro
pessoalmente ao vendedor ou a
pessoa pelo vendedor indicada e não
pelo intermediador, nesses casos um
dos autores do crime, advertiu o
delegado.
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INCLUSÃO

Sine capacita pessoas com deficiência auditiva
para trabalhar no Tribunal de Justiça de MT
Assessoria

Foto: Jana Pessoa/SetasMT

procedimento interno do trabalho
para eles chegarem acolhidos no
primeiro dia. Estamos expondo de
forma mais lúdica, cada página do
contrato em português traduzindo
para libras”, afirma.
Os outros profissionais que
atuaram em conjunto com os
deficientes auditivos também
precisam ter o conhecimento da
linguagem em Libras, alguns
desses trabalhadores também foram
encaminhados pelo Sine. A analista
do desenvolvimento social do Sine,
Sidinéia Martins de Menezes,
reconhece. “Essa inclusão dá
oportunidades para todos os
trabalhadores, independente de sua
deficiência, capacidade ou
Equipe recebeu capacitação
formação, de estarem participando
unidade matriz do Sistema Mato Grosso (TJMT) nesta semana. de um processo de seleção para o
Nacional de Emprego O processo é realizado no Sine em mercado de trabalho”, conclui.
(Sine-MT), em Cuiabá, parceria com a Universidade Livre Inclusão social - O Setor
realizou nesta segunda-feira (29) o Para Eficiência Humana (Unilehu), Psicossocial do Sine-MT é o
p r o c e s s o d e c a p a c i t a ç ã o e uma ONG que trabalha com responsável pelo cadastro e
integração para os contratados nas p e s s o a s e m s i t u a ç ã o d e encaminhamento das vagas
vagas de auxiliar administrativo vulnerabilidade social. A empresa destinadas aos PCDs, estreitando os
disponibilizadas exclusivamente coordenará todo o serviço dos laços entre empresa e empregado,
p a r a d e f i c i e n t e s a u d i t i v o s , funcionários dentro do TJMT. A seguindo as normativas do
selecionados na última semana.
capacitação é o primeiro momento, Ministério do Trabalho que é o
Os contratados para as como explica a Técnica de Inclusão órgão fiscalizados das cotas PCDs
vagas começarão a exercer as da Unilehu, Samira Meneguine. em empresas, como explica a
funções no Tribunal de Justiça de “Essas são orientações sobre o assistente social, Dalia Lavor.

A

Cáceres-MT, quarta-feira 31 de janeiro de 2018

FUTEBOL DE BASE

Das três equipes que disputaram o difícil torneio, duas foram vice-campeãs, a equipe sub 13 para atletas nascidos a partir do ano de 2005 e o sub 17 para atletas nascidos em 2001

Manga Rosa enaltece participação do CTN/
Cacerense na Copa Joia Ribeirinha em São Paulo
Esdras Crepaldi

Foto: Divulgação

CTN/CACERENSE

F

r a n c i s c o We l s o n
Amarante, o Manga
Rosa, Diretor e Técnico
das equipes do CTN/Cacerense
que representaram o município
de Cáceres na 1ª Copa
Internacional de Futebol “Joia
Ribeirinha” em Presidente
Epitácio, estado de São Paulo,
comemorou os resultados obtidos
na competição.
Das três equipes que
disputaram o difícil torneio, duas
foram vice-campeãs, a equipe sub
13 para atletas nascidos a partir
do ano de 2005 e o sub 17 para
atletas nascidos em 2001. Os
meninos do sub 13 venceram na
semifinal a tradicional equipe do
Mac de Marília (SP) e perderam a
final por um a zero para a
Associação Atlética de Osvaldo
Cruz, cidade paulista que foi uma
das sedes da Copa São Paulo e
que investe em equipes de
categorias de base.
Já a equipe sub 17, foi
uma das que se destacaram na
competição e se não fosse uma
confusão generalizada contra a
equipe do Gama de Brasília (DF),
na semifinal, que culminou com a
expulsão de dois atletas
cacerenses, que não puderam
disputar a final contra a equipe da

cidade sede, Presidente Epitácio,
o resultado poderia ser outro.
Para Manga Rosa isto
desestruturou a equipe. Mais,
para piorar, na grande final, a
equipe do CTN jogando contra a
grande e animada torcida do time
da casa, abriu o placar e jogava
com muito equilíbrio ao ter um
jogador expulso, ficando com um
a menos, o que foi fator
determinante para Presidente
Epitácio vencer a final pelo
elástico placar de cinco a um.
Segundo Manga Rosa, os
números não representam o
futebol jogado pelos cacerenses.
“As expulsões acabaram nos
prejudicando, porém
apresentamos um futebol digno
de elogios e fomos vicecampeões com méritos”,
destacou Manga.
A equipe sub 16 foi uma
grata revelação e fez uma
semifinal emocionante contra a
fortíssima Chapecoense. A
equipe de Santa Catarina havia
imposto três grandes goleadas
antes de enfrentar os cacerenses.
8 a 1, 5 a 0 e 6 a 1, mas achou pela
frente na semifinal a equipe de
Cáceres, bem armada e jogando
um futebol envolvente, que
surpreendeu a equipe de

Chapecó. Os cacerenses abriram
o placar, deixando o jogo
emocionante e sem favoritos.
Porém, os catarinenses
empataram e depois marcaram o
gol da vitória, tirando o CTN da
grande final.
“Os meninos foram
valentes, venderam caro a derrota
para uma equipe de muita
tradição no Brasil, a
Chapecoense, um time forte e
muito alto.
Fizemos o melhor jogo da
competição e perdemos nos
d e t a l h e s . To d o s e s t ã o d e
parabéns, infelizmente foi uma
final antecipada, deu brilho a
competição”, analisou Manga
Rosa.
Para Manga Rosa, chegar
tão longe em uma competição tão
importante, coroa de êxito todo
trabalho da comissão técnica,
jogadores e apoiadores das
equipes. Sem a colaboração dos
pais e parceiros não teria
conseguido viajar para São Paulo.
“Agradeço a minha
comissão técnica, aos pais e
responsáveis pelos atletas, aos
jogadores em especial e aos
professores Miqueias, Martins,
Julhian e Ricardo pela dedicação
e competência. Aos professores
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colaboradores Mardone de
Cáceres, Agnaldo Borgati de 4
Marcos, Bruno de Pontes e
Lacerda , Gerson e Nei de
Mirassol D'Oeste e Professor
Marcelo de Presidente Prudente.
Aos apoiadores Marcão
secretário de Esportes, Grupo
Cometa, Professor Adriano Silva,
os vereadores Claudio Henrique
e Rosinei, ao ex-jogador
Matheus, Lima Acessórios,
Creidson Oliveira , Soft Art,
Roger Alessandro Secretário de
Saúde e a Prefeitura de Cáceres
por ceder o Geraldão para
treinamentos,” finalizou.
CTN/CACERENSE - Manga
Rosa, fala com orgulho que
milita no futebol desde 1996 e
que em 2001 criou a escolinha de
futebol CTN. Em 2008, firmou
uma parceria com o Cacerense
Esporte Clube, passando o
Projeto a se chamar
CTN/Cacerense. A partir daí as
equipes de todas as categorias, de
07 a 19 anos de idade, tem
participado de inúmeras
competições em Mato grosso e
diversos estados do Brasil, como
Mato Grosso do Sul, Rondônia,

São Paulo, Paraná, Santa Catarina
entre outros estados.
Manga Rosa comenta
que nestes 22 anos de dedicação
e luta em prol do esporte, pelo
CTN já passaram muitos atletas
importantes, como o craque
Gustavo Scarpa, recentemente
contratado pelo Palmeiras, que
defendeu o CTN em um torneio
realizado na cidade de Colorado,
no Paraná. Outro atleta citado
por ele, foi o Aguilar, que
começou aos 08 anos na
escolinha CTN e aos 13 foi para o
Cruzeiro e posteriormente no
Desportivo Brasil fazendo parte
do badalado projeto do
Manchester United. Wesley que
começou em Cáceres, foi outro
destaque que passou pelo Brasil
Central, Novo Hamburgo e
chegou a ser titular da lateral do
Grêmio de Porto Alegre. Segundo
Manga, são estas conquistas que
fazem
com que ele e sua
comissão técnica sigam firmes.
“Formamos e revelamos muitos
jogadores, mas nosso maior
propósito é acima de tudo, formar
cidadãos de bem, homens
completos para a vida”, destacou .
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Abrimos nossa High Society parabenizando
a encantadora Viviane Rondon que hoje
completa mais uma primavera. Que esse
novo ano venha recheado de coisas boas,
saúde, amor e prosperidades. Felicidades
mil amiga!

By Rosane Michels

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

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

***********
Nosso bom dia ao
amigo de longas datas
Roney Martins, pessoa
muito especial para a
família do JCC. Um
excelente dia
extensivo a seus
familiares.

Felicitamos hoje Landes Camargo, que
comemorou mais um ano no placar da vida. A
você nossos votos de muitos anos de vida,
saúde, realizações e vitórias.

***********

O parabéns a sempre querida Larisse Ribeiro pela passagem
do seu natalício. Que Papai do Céu derrame infinitas
bençãos e lhe proporcione muitos anos de vida.

Nosso destaque ao casal Julio Costaldi e Vânia, Robson (Robinho) Amorim e Denise, que estão sempre juntos
vivenciando os melhores momentos proporcionados pela amizade verdadeira. Já somam muitos anos, muito bom de
se ver amizades assim.

Áries

A Lua entra em Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
importante em sua vida doméstica e
relacionamentos familiares. O momento
pode ser marcado por sinais de
mudanças que começará a viver a partir
de amanhã no setor. Uma reforma ou
mudança de casa não está descartada.

A Lua entra em Leão e recebe um
ótimo aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável na vida social e no seu
coração. O momento pode envolver
uma preparação ou um acontecimento,
que vai mostrar alguns novos
romances que surgirão em sua vida.

Leão

Lua entra em seu signo e recebe um
ótimo aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
intenso e sinais do Universo, que não
devem ser ignorados e que marcarão o
início de um período de mudanças que
começa amanhã. O dia pode ser
bastante movimentado, alegre e
carregado de prazer.

Virgem

atento aos sinais.

A Lua entra em Leão e recebe um
Capricórnio
Sagitário ótimo
aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia em que um novo
caminho pode ser apontado e marcar
um novo período, que começa
amanhã em sua vida. Você estará
mais aberto e comunicativo, mais
voltado para viagens internacionais e
aquisição de novos conhecimentos.

A Lua entra em Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de interiorização e
necessidade de distanciamento da vida
social e de amizades vazias. O dia pode
envolver alguns insights, relacionados
a mudanças que, certamente, você
passará nos próximos seis meses. Fique

A Lua entra em Leão e recebe um
ótimo aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia em que você deve
estar atento a alguns sinais que o
Universo pode trazer a você,
relacionado a novas oportunidades
financeiras, relacionadas a um projeto
de sociedade ou parceria. Dia ótimo
para pedir um empréstimo.

Gêmeos

Libra

A Lua entra em Leão e recebe um
ótimo aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento na
vida social e aproximação de amigos.
A comunicação, que sempre foi uma
de suas melhores características,
melhora consideravelmente. Um
novo contrato pode começar a ser
negociado.

A Lua entra em Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
intenso na vida social e em projetos em
equipe. É possível e bastante provável
que você receba um convite para
gerenciar uma nova equipe de trabalho,
que apontará por mudanças importantes
em sua vida.

A Lua entra em Leão e recebe um
Aquário ótimo
aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável e importante na vida social e
aproximação de amigos. É possível
que você tenha alguns insights
importantes, que levarão você a
refletir sobre a necessidade de bons
relacionamentos.

Câncer

A Lua entra em Leão e recebe um ótimo
aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
positivo na vida material e financeira.
Preste atenção, pois você pode começar
a receber alguns sinais importantes, que
vai apontar para novas oportunidades
de ganhos. Sua vida financeira começa a transformar-se.

Escorpião A Lua entra em Leão e recebe um

ótimo aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia movimento intenso
na vida profissional e em seus projetos
de carreira. É possível que você
comece a questionar e a perceber que
algumas mudanças importantes
devem ser feitas para que você possa
alcançar suas metas

Peixes

A Lua entra em Leão e recebe um
ótimo aspecto de Marte em Sagitário
indicando um dia de movimento
importante, que pode levar você a
pensar em uma nova rotina. É possível
que você tenha alguns insights,
relacionados a mudanças no trabalho
e/ou na saúde. Fique atento aos sinais.

