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CAOS NA SAÚDE

Situação de emergência é prorrogada pelo governo no
Regional de Cáceres e em mais seis hospitais do Estado
Foto: Arquivo

O governo de Mato Grosso decretou situação de emergência
em sete hospitais do estado: Hospital Metropolitano de Várzea
Grande, nos Hospitais Regionais de Sorriso, Alta Floresta, Colíder,
Rondonópolis, Cáceres e Sinop. Algumas dessas unidades registram
situações precárias como falta de repasse, salários atrasados e
suspensão de cirurgias. Página 03

DESENVOLVIMENTO

China investirá US$ 330 milhões para
produção de energia solar em MT
Foto: Christiano Antonucci

Nesse prazo de 180 dias, os hospitais deverão encerrar todos os processos administrativos em curso

OLHO NA LEGISLAÇÃO

Pescadores voltam a ativa após fim
da piracema nos rios de Mato Grosso
Foto: Ilustrativa

Terminou ontem,31,
o período de defeso da
piracema em mato Grosso.
Porém mesmo com o fim do
período proibitivo, os
pescadores devem estar
conscientes de que a
legislação da pesca traz
inúmeras regras para
pescadores profissionais e
amadores no Estado.

China investirá US$ 330 milhões para produção de energia solar

A empresa chinesa CED Prometheus irá investir mais de
US$ 300 milhões em Mato Grosso para produção de energia solar na
região de Chapada dos Guimarães. Página 06

ESPORTES

Neymar declara "guerra ao Barça"
por bônus de renovação de contrato

Página 03
Linhas e anzóis na água, pesca aberta

AÇÃO CIVIL

Sinjusmat pede bloqueio de R$ 250 mi de
MT e protocola impeachment de Taques
Foto: Sinjusmat

Ação argumenta que há três anos Executivo faz
confisco ilegal dos recursos dos demais poderes. O
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato
Grosso ajuizou uma ação com pedido de liminar para o
bloqueio imediato de cerca de R$ 250 milhões das contas
do Estado em decorrência de atrasos no repasses dos
duodécimos nos anos de 2015, 2016 e 2017. Página 04

Página 07

Ação foi interposta pelo Sinjusmat
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Reforma da Previdência ou Show do Bilhão?
A ofensiva do presidente Michel
Temer pela aprovação a qualquer preço
da reforma da Previdência está virando
um verdadeiro show dos horrores e
invadiu a TV brasileira nestes primeiros
dias do ano. Temer está fazendo uma
rodada de participações em programas
populares e de grande audiência como
Silvio Santos, Ratinho, Amaury Jr., entre
outros. E a principal mensagem continua
sendo o mentiroso mantra do combate
aos privilégios na Previdência Social no
Brasil.
A reforma provavelmente será
votada em fevereiro na Câmara dos
Deputados. E a equipe do Governo
Federal sabe que não tem a quantidade
de votos necessária para aprovar o texto
atual da reforma. E, assim como faz o
apresentador e proprietário do SBT,
Silvio Santos, Temer poderá começar
um verdadeiro “Show do Bilhão” em
troca de apoio político.
Fala-se em mais de R$ 3 bilhões
em benefícios para partidos e
parlamentares que aceitarem votar a
favor da reforma. Um verdadeiro
absurdo, mediante aos diversos
problemas que o país atravessa, seja na
própria previdência, na saúde, ou
mesmo nas questões morais e de ética.
E além de defender as falsas
bandeiras do déficit e do combate aos
privilégios, o presidente disse nos
últimos dias que o texto da reforma pode
sofrer novas alterações. A versão atual
tem a idade mínima de 65 anos para
homens e 62 anos para mulheres para dar
entrada na aposentadoria, além de o
tempo mínimo de contribuição de 15

PROJOVEM
Os interessados em concluir o ensino
fundamental e obter um certificado
profissionalizante para se inserir no
mercado de trabalho podem se inscrever no
Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(Projovem), criado pelo Ministério da
Educação. No total, serão ofertadas 43 mil
vagas na modalidade Urbano e outras 11
mil no Campo, por meio das secretarias de
Educação estaduais e municipais. Os
interessados devem se matricular, pela
internet, até 28 de fevereiro. As aulas têm
início previsto para março. Coordenado
pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(Secadi), o Projovem é um mecanismo de
promoção da igualdade, por meio de uma
estratégia de prevenção e combate à
discriminação no ensino. Os cursos, com
duração entre 18 e 24 meses –
respectivamente nas modalidades Urbano
e Campo –, buscam a educação
fundamental e a qualificação profissional
inicial.
SEM EXPEDIENTE
O expediente da Comarca de Araputanga
estará suspenso nesta sexta-feira (2 de
fevereiro) em virtude do feriado municipal
de emancipação da cidade. A Portaria nº
3/2018-DF foi divulgada pelo juiz e diretor
do foro, Renato José de Almeida Costa
Filho. Os prazos processuais que se iniciem
ou terminem nesta data serão prorrogados
automaticamente para o primeiro dia útil
subsequente.

anos. Entretanto, para quem pretende ter
direito ao valor de benefício integral, o
tempo mínimo de contribuição é de 40
anos.
Entre as possíveis alterações
ventiladas no texto da reforma está a
inadmissível possibilidade da idade
mínima do Benefício de Prestação
Continua (BPC-LOAS) subir de 65 anos
para 68 anos. O benefício, no valor de
um salário mínimo (R$ 954) é pago a
idosos e pessoas com deficiência cuja
renda familiar por pessoa seja inferior a
R$ 238,50. Ou seja, quer estender o
sofrimento de pessoas miseráveis.
E o pior é que a justificativa para
aumentar a idade para acesso ao
benefício é o desestímulo à contribuição
ao INSS. Ou seja, além de ser mais uma
ação que corrobora a mentira do
combate aos privilégios, já que afeta aos
cidadãos em situação de miserabilidade,
o governo ainda beira a insanidade ao
exigir que pessoas desempregadas,
doentes e em situações degradantes
passem a contribuir aos cofres públicos.
Outro número noticiado
recentemente que chamou atenção é que
um beneficiário militar federal custa 16
vezes mais do que um segurado do INSS
aos cofres da Previdência no Brasil. O
chamado déficit per capita anual dos
militares ficou em R$ 99,4 mil no ano
passado, contra R$ 6,25 mil no INSS. Os
dados foram calculados com base no
número de beneficiários de 2016, já que
não há dados mais recentes.
Ou seja, se o texto atual da
reforma não compreende os militares e
nem os políticos, que possuem pensões e

benefícios de valores altos, qual tipo de
privilégio está falando o presidente
Temer ao defender a reforma nos
programas de TV?
Certamente não estão falando
dos trabalhadores e “colegas de
trabalho", como gosta de chamar suas
telespectadoras, o bilionário Silvio
Santos. E nem da maioria dos servidores
públicos, que terão suas regras
equiparadas aos segurados do INSS.
Os verdadeiros privilegiados
sequer estão sendo citados ou discutidos
pela equipe econômica do presidente na
reforma. E também não adianta as
mensagens de terror que não teremos
dinheiro para pagar os aposentados, que
seremos uma nova Grécia. São países
diferentes, como situações diferentes,
economias diferentes. Não dá para se
comparar.
Portanto, queremos que o
governo diga quais serão os privilégios
combatidos pela reforma? Queremos
saber se os principais devedores da
Previdência no Brasil, alguns deles
grandes empresários que estão
pressionando os parlamentares pelos
corredores de Brasília, vão sanar suas
dívidas? E, queremos um debater maior
com a sociedade para transformamos
esse circo que virou a reforma e um
projeto sério e que tenha olhos para a
realidade do trabalhado brasileiro.
João Badari é advogado especialista em
Direito Previdenciário e sócio do
escritório Aith, Badari e Luchin
Advogados

Segura o voto

POLITEC CARTILHA
A Ouvidoria Setorial, da Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec),
disponiliza no site da instituição uma
cartilha com informações sobre os serviços
oferecidos à população através dos seus
canais de comunicação. O material está
d i s p o n í v e l
n o
l i n k
http://www.politec.mt.gov.br/arquivos/Fil
e/ouvidoria_cac/CARTILHA_OUVIDOR
IA. Nele, constam conceitos, objetivos e
estruturas das ouvidorias e também,
dúvidas sobre as finalidades do serviço e os
prazos para o atendimento a diferentes
tipos de solicitações. A Ouvidoria Pública
é um órgão autônomo de controle social a
Administração Pública. Um espaço de
exercício da cidadania que viabiliza o
diálogo e a aproximação entre o usuário e a
Instituição, visando atende-lo com mais
eficiência e colaborando na melhoria da
prestação de serviços públicos.

Nem bem iniciando o ano eleitoral
de 2018 já começam a ser esboçadas
algumas candidaturas, muitas das quais nem
serão concretizadas. Mesmo assim surgem
ainda discretos os primeiros adesivos nos
carros. A regra principalmente para os
novatos é começar cedo para “beber água
limpa”, isto é chegar nos eleitores antes que
eles se comprometam com outros eventuais
candidatos. De um modo geral começam
buscando familiares, colegas de trabalho,
velhos colegas até então esquecidos dos
bancos escolares, amigos, em suma, aquele
conjunto de pessoas potencialmente
formador do que seria seu capital político
pessoal.
Com base nesses laços pessoais de
diversos tipos acabam arrancando
compromissos amarrados em “fios de
bigode” de difícil escapatória futura. Com as
eleições ainda distantes, muitos desses
compromissos são sacramentados em frases
ditas sem muito pensar sobre assunto tão
longínquo, muitas vezes para encurtar uma
conversa chata, ou para não ser
desagradável. Aí mora o perigo.
Ano passado houve a tão necessária
reforma política esperada para ser a mãe de
todas as reformas, mas que afinal acabou
parindo um rato. Em relação ao voto em si
quase tudo ficou como antes, e este ano
abrange a escolha para os cargos de
deputados estaduais e federais, senador,

APLICATIVO IOMAT
Está disponível o aplicativo da
Superintendência da Imprensa Oficial do
Estado de Mato Grosso (Iomat), que dá
acesso pelo celular ao Diário Oficial do
Estado. O aplicativo está disponível para
instalação tanto para iOS quanto para
Android. O novo aplicativo oferece uma
busca mais completa ao usuário, que pode
acessar edições anteriores, pesquisar por
palavra, e até enviar o Diário ou a página
por WhatsApp. Outra ferramenta
importante é a possibilidade de agendar
para receber alerta pelo celular e por e-mail
assim que for publicado algo especifico.

governador e presidente da república em
eleições majoritárias e proporcionais, que
continuam do mesmo jeito só que com o
registro do voto no papel, paralelo à votação
eletrônica.
Outras mudanças mais
significativas só em 2020. Como sabemos,
os dois tipos de eleição são necessários e
existem nas democracias mais avançadas do
mundo, uma privilegiando o candidato
individual e a outra a proporção em que se
distribui no eleitorado as diversas correntes
ideológico-partidárias. O voto majoritário é
simples, vence o candidato que tiver mais
votos, mais confiável agora com o registro
do voto em papel. Já o voto proporcional não
é tão simples assim. Nelas vota-se em listas
por partido ou coligação através dos votos
dados aos candidatos nelas constantes.
Assim, o cidadão escolhe um candidato e
seu voto pode eleger outro.
Nas eleições proporcionais buscase a distribuição das cadeiras parlamentares
na proporção do poder político dos partidos
no universo eleitoral. Tais cadeiras são
ocupadas pelos candidatos mais votados em
cada corrente, a maioria dos quais não é
escolhida diretamente pelo eleitor. Esta é a
beleza das eleições proporcionais, mas
também seu grande mal entre nós pois as
listas não são publicadas.
Votando em listas desconhecidas o
eleitor pode escolher um bom candidato e
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eleger sem querer outro do mesmo partido
ou coligação. O eleito pode até ser um que o
eleitor quisesse banir da vida pública. Assim
são mantidos aqueles de sempre. E assim o
povo é enganado no seu próprio voto,
elegendo e legitimando muitos daqueles que
não gostaria de ver eleitos ou reeleitos. Fica
com a fama de não saber votar. O coitado é
ludibriado, paga a conta e ainda leva a culpa.
O sentido de consciência e
responsabilidade do eleitor na hora de votar
deve então ser multiplicado nas eleições
proporcionais. Antes de nos comprometer
com o candidato parente, amigo, colega ou
compadre é importante aguardar a
oficialização das candidaturas e torcer para
que a Justiça Eleitoral publique as listas das
eleições proporcionais, o que ajudaria muito
a aperfeiçoar a legitimidade e a
representatividade das eleições.
As listas mostrarão quais os outros
candidatos que você poderá eleger ao votar
naquele que hoje postula o seu voto. Entre
eles pode estar um ou mais candidatos que
não se queira eleito, nem pintado de ouro. O
verdadeiro amigo entenderá. Importante é
não se precipitar em compromisso muito
cedo com algum pré-candidato. Segure o
seu voto.
JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS
SANTOS, arquiteto e urbanista, é
conselheiro do CAU/MT e professor
universitário. joseantoniols2@gmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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OLHO NA LEGISLAÇÃO

Durante o período de proibição, foi feita fiscalização nos rios do estado. Após o fim da piracema, pescadores ainda devem se atentar à legislação

Pescadores voltam a ativa após fim
da piracema nos rios de Mato Grosso
Da Redação
Foto: SEMA MT

O

período da piracema chega
ao fim com um aumento
significativo no número de
apreensões em Mato Grosso
comparado ao período defeso
2016/2017. De acordo com o
balanço parcial da Superintendência
de Fiscalização da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente (Sema)
foram apreendidas 3,3 toneladas de
pescado entre 1º de outubro de 2017
e 20 de janeiro deste ano, sendo
vistoriado mais de 4,6 toneladas de
pescado e aplicadas cerca de R$
100,2 mil em multas.
Com o fim da piracema os
pescadores voltam a ativa em Mato
Grosso, mas vale lembrar que nos
trechos de rios federais que fazem
divisa com outros estados da
federação a proibição segue até o dia
28 de fevereiro, a pesca somente será
liberado a partir de 1º de março.
Outro ponto a ser destacado
mesmo com a liberação da pesca, são
as regras para os apetrechos
utilizados e para medidas das
espécies. Na primeira quando aos
apetrechos não são permitidos o uso
de: rede, espinhel, tarrafa, cercado,
covo, parifisga, gancho, garateia

Hidrográfica do Araguaia-Tocantins
e faz divisa com MT e os estados de
Tocantins e Goiás.
Também estão incluídos na
lista os Rios Juruena, Teles Pires ou
São Manuel, Capitão Cardoso,
Tenente Marques, Iquê, Cabixi,
Guaporé, Verde e Corixo Grande,
que pertencem à Bacia Amazônica e

CAOS NA SAÚDE

Situação de emergência é prorrogada pelo governo no
Regional de Cáceres e em mais seis hospitais do Estado
G1 MT

O

Legislação prevê várias regras mesmo com o fim da piracema

pelo processo de lambada,
substâncias explosivas ou tóxicas,
equipamento sonoro, elétrico ou
luminoso. Já quando a medida das
espécies capturadas devem obedecer
a legislação: piraputanga (30 cm),
curimbatá e piavuçu (38 cm), pacu
(45 cm), barbado (60 cm), cachara

(80 cm), pintado (85 cm) e jaú (95
cm).
Onde está proibida a pesca - Como
o período defeso da piracema em
Mato Grosso é diferente para 17 rios
que fazem divisa com outros estados
da federação e um país, entre eles, o
Rio Araguaia, que pertence à Bacia

CERIMÔNIA DE POSSE

Prefeitura de Cáceres dá
posse a 92 concursados
Ascom

N

esta terça-feira, (31), 92
novos servidores foram
empossados e agora fazem
parte do quadro da prefeitura. A
posse foi para as secretarias de
saúde, ação social e educação. A
secretária de Educação, Cristiane
Barbosa, compartilhou sua
experiência de servidora concursada
do município. “Eu fui aprovada no
último concurso realizado pela
prefeitura em 2008, mas só fui tomar
posse em 2010. Gostaria de dar os
parabéns à gestão Francis Maris
Cruz e Eliene Liberato que
realizaram o concurso e que já estão
dando posse aos novos servidores.”
O presidente da câmara
municipal Domingos Rodrigues deu
boas vindas aos novos empossados e

divisa com os estados do Amazonas,
Pará, Rondônia e a Bolívia.
O mesmo para os Rios
Paraguai, Itiquira, Piquiri,
Correntes, do Peixe e Ribeirão
Furna, da Bacia do Paraguai, que
fazem divisa com Mato Grosso do
Sul. Nesses rios o período defeso
termina em 28 de fevereiro.

destacou o compromisso da gestão
pela coragem de fazer o concurso,
parabenizou os vereadores que
votaram os projetos para que o
concurso fosse realizado.
A vice-prefeita Eliene
Liberado parabenizou a todos que
estavam sendo empossado,
“Sabemos o quanto é importante
esse dia na vida de cada um de vocês,
muitos aqui eram celetistas e hoje
tem o mérito de estar sendo
empossados através dos seus
esforços”.
Eliene Liberato também
destacou que há 10 anos não se fazia
concurso público e que a gestão vem
trabalhando para a valorização da
administração pública. “Com toda a
dificuldade que passa o município,
Foto: Ascom

graças a Deus hoje estando aqui
dando posse para 92 novos”,
finalizou.
Cerca de12 mil candidatos
participaram do concurso da
prefeitura de Cáceres, concorrendo a
347, já foram empossados 282, 28
desistiram e 37 ainda não
apresentaram as documentações
necessárias, mas ainda está dentro do
tempo previsto.
Além da vice-prefeita
Eliene Liberato e do Presidente da
Câmara Municipal de Cáceres
Domingo Oliveira, estava presente
na solenidade de posse o Secretário
de Saúde Roger Alessandro,
Secretário de Administração
M a i k o n C a r l o s , Ve r e a d o r a
Valdeniria Dutra, presidente do
sindicado dos servidores Lima e o
presidente do conselho municipal de
educação Luiz Aurélio.

decreto foi publicado no
Diário Oficial do Estado
(DOE) de terça-feira (30)
que foi publicado nesta quarta-feira
(31). O documento foi assinado pelo
governador Pedro Taques, pelo
secretário da Casa Civil, Max Joel
Russi, e pelo secretário de Saúde,
Luiz Antônio Vitorio Soares.
Segundo o governo, foi
decretada a situação de emergência
administrativa, pelo prazo de até 180
dias, dos hospitais regionais de
Sorriso, Alta Floresta, Colíder,
Rondonópolis, Cáceres e Sinop, bem
como do hospital metropolitano de
V á r z e a
G r a n d e .
No documento, o governo
diz que assegura, sem prejuízo aos
usuários do Sistema Único de Saúde,
os atos necessários da situação de
emergência. O governo deve tomar
medidas administrativas necessárias
à continuidade dos serviços
prestados pelas referidas unidades

hospitalares.
Durante os 180 dias, os
hospitais deverão encerrar todos os
processos administrativos em curso
que têm relação com os contratos de
gestão firmados com as
organizações sociais que tinham
contrato de gestão das unidades
citadas.
Caos - Sem receber salário há quatro
meses, médicos do Hospital
Regional de Alta Floresta, a 800 km
de Cuiabá, paralisaram as atividades
nessa segunda-feira (29). Por causa
da paralisação dos profissionais, as
cirurgias eletivas foram suspensas.
Estão sendo atendidos apenas casos
de urgência e emergência.
Já no Hospital
Metropolitano, em Várzea Grande,
aproximadamente 200 pessoas estão
esperando para realizar cirurgias.
Segundo os pacientes, a unidade não
está realizando cirurgias por falta de
materiais.
Foto: Arquivo

Hospital Regional de Cáceres

Cerimônia de Posse - Mesa de autoridades
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MINHA BIBLIOTECA

A plataforma Minha Biblioteca conta com cerca de 8.000 títulos em diversas áreas de conhecimento, e suas ferramentas de auxílio, como marcação de texto, citações
automáticas, criação de notas e compartilhamento destas com outros usuários, permitem que os usuários tenham total liberdade no manuseio dos livros virtuais

Unemat adquiriu sistema de biblioteca
virtual para comunidade acadêmica
Hemilia Maia
Foto: Divulgação

A plataforma Minha Biblioteca conta com cerca de 8.000 títulos em diversas áreas

A

Unemat adquiriu o
sistema 'Minha
Biblioteca' para todos os
membros da comunidade
acadêmica. São 23 mil licenças
por um período de 36 meses. O
investimento de 240 mil reais vai
de encontro, principalmente, com
o anseio dos alunos dos cursos
ofertados nas modalidades
diferenciadas, que respondem

por 25% das vagas ofertadas pela
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat).
A plataforma Minha
Biblioteca conta com cerca de
8.000 títulos em diversas áreas de
conhecimento, e suas ferramentas
de auxílio, como marcação de
texto, citações automáticas,
criação de notas e
compartilhamento destas com

outros usuários, permitem que os
usuários tenham total liberdade
no manuseio dos livros virtuais. A
impressão também é permitida,
desde que atenda à legislação de
direitos autorais que prevê, por
exemplo, a cópia de partes da
obra.
A boa nova foi anunciada
pelo pró-reitor de Gestão
Financeira, Alexandre Gonçalves
Porto, durante a 1ª Sessão
Ordinária do Conselho
Universitário (Consuni) da
Instituição. "Apesar da ideia ter
sido pensada primeiramente para
as modalidades diferenciadas,
onde a manutenção de bibliotecas
físicas permanentes nos polos e
núcleos se torna inviável pela
dinâmica da oferta de ensino, a
ferramenta será de grande valia
para todos nós da Unemat",
concluiu Porto.
A sessão do Consuni
aconteceu nesta terça (30) no
auditório do Câmpus
Universitário de Luciara e nesta
quarta-feira (31) em São Félix do
Araguaia.
Como acessar: Há dois

caminhos para acessar a Minha
B i b l i o t e c a :
( https://goo.gl/vWn4vb ) ou
(http://portal.unemat.br/bibliotec
a). Para ter acesso à plataforma
basta que alunos, professores e
técnicos da Unemat utilizem o email institucional como login e o
número do CPF como senha, mas

é preciso ter cadastro junto ao
Sistema de Autenticação
U n i f i c a d a ( S A U )
(http://portal.unemat.br/sau) para
que o acesso seja liberado em até
48 horas. No caso dos
acadêmicos, as licenças serão
atualizadas semestralmente, após
rematrícula.

RONDAS

Jovem é preso deslando com
carro roubado em Cáceres
Pedro Miguel
Foto: Pedro Miguel

AÇÃO CIVIL

Sinjusmat pede bloqueio de R$ 250 mi de
MT e protocola impeachment de Taques
Leonardo Heitor

O

processo está na Vara de
Ação Civil Pública e Ação
Popular e ainda não foi
distribuído para nenhum dos dois
juízes, quer seja Célia Regina Vidotti
ou Luis Aparecido Bortolucci
Júnior.
Na ação, o sindicalista
explica que o funcionamento dos
poderes está comprometimento
diante da ineficiência do Executivo
em fazer os repasses constitucionais
enquanto a arrecadação do Estado
aumenta ano a ano. É citado como
exemplo que a Defensoria Pública
fechou 15 comarcas no interior do
Estado por falta de recursos.
Para o presidente do
Sinjusmat, Rosenwal Rodrigues, é
necessário a intervenção da Justiça
para que Mato Grosso não chegue a
falência administrativa e financeira.
Ele considerou como um
"retrocesso" a possibilidade do
Judiciário no Estado fechar
comarcas e reduzir o horário de
expediente.
IMPEACHMENT - Além do
pedido de bloqueio das contas, o
Sinjusmat, que congrega cerca de
cinco mil filiados do Judiciário, irá
protocolar nesta quarta-feira um
pedido de impeachment do
governador por improbidade
administrativa e crime de
responsabilidade ao atrasar os

repasses constitucionais dos poderes
e órgãos auxiliares.
" É
t o t a l m e n t e
inconstitucional e ilegal a retenção
de dinheiro dos poderes para honrar
despesas do Executivo. Entendemos
que Pedro Taques não tem mais
condições de governar Mato Grosso
pela notória incapacidade de lidar
com a administração pública",
argumenta.
O sindicalista ainda cita o
exemplo do impeachment aprovado
pelo Congresso Nacional contra a
ex-presidente da República Dilma

Rousseff (PT). "A Dilma contraia
empréstimos com bancos públicos
para saldar despesas do governo
federal. Em Mato Grosso, se retém o
dinheiro dos poderes para o
Executivo honrar seus
compromissos.
A crise do Executivo deve
ser solucionada pelo próprio
Executivo e não compartilhada com
os demais poderes. Os servidores
públicos, o Legislativo, Judiciário e
a população não pode ser penalizada
pela incompetência do gestor
público", analisou.

Carro e proprietário foram encaminhados ao CISC

N

a tarde desta terça feira,
30/01, por volta das 16h
30min, a Policia Militar
realizando rondas ostensivas pela
cidade e passando pela
m o v i m e n t a d a Av e n i d a 7 d e
Setembro, avistou um veículo
Chevrolet Cruze, de cor preto, placa
OBE 2475, estacionado em frente a
Igreja Perpétuo Socorro, então
realizaram a checagem (pela placa) e
não constou queixa de roubo/furto,
porém, checando pelo chassi deu
queixa de roubo/furto, sendo que a
placa original é OAR 7662.

Alguns minutos depois
chegou no local um cidadão de
iniciais F.F.S.O. de 19 anos, morador
do residencial bandeirantes,
informando ser o proprietário do
referido veículo e que havia
comprado de um indivíduo de nome
Henrique, na cidade de Cuiabá, no
shopping e que pagou pelo carro a
quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). Diante disso o cidadão
recebeu voz de prisão e foi
encaminhado, juntamente com o
veículo até a delegacia de policia
para as devidas providências.

Foto: Reprodução

Presidente do Sinjusmat, Rosenwal Rodrigues
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CONDENAÇÃO

O magistrado estipulou que ambos os responsáveis terão de pagar o valor da licitação (R$ 72,3 mil), além de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos

Empresa e ex-prefeito de Mirassol D'Oeste
são condenados por improbidade administrativa
Ulisses Lalio/TJMT

Foto: Reprodução

Ex-prefeito de Mirassol D'Oeste, Luiz Emanoel Vasconcelos Godoy

O

s desembargadores da
Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT) mantiveram a condenação
do ex-prefeito de Mirassol D'Oeste,
Luiz Emanoel Vasconcelos Godoy e
o proprietário da empresa
construtora Campesatto e Aniloel
Cbriotti, Luciano Campesatto por
ato de improbidade administrativa.
Segundo o processo a empresa foi
contratada de forma irregular e, além
disso, de utilizar matéria-prima de
outras obras inacabadas no

município. O magistrado estipulou
que ambos os responsáveis terão de
pagar o valor da licitação (R$ 72,3
mil), além de suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 6 anos.
A ação de improbidade
administrativa foi proposta pelo
Ministério Público do Estado (MPE)
que defendeu a responsabilização
dos réus em virtude das
i r r eg u l ar i d a d e s n o p r o c e s s o
licitatório – Carta Convite nº
23/2005 – do Município de Mirassol
D'Oeste, cujo objeto consistia na
construção de duas salas para o

ensino fundamental (com área de
construção de 220,50 m²).
O Ministério Público
argumentou na ação que o processo
licitatório foi fraudado, pois logrouse vencedora a empresa Construtora
Campesatto Ltda., da qual o
engenheiro responsável na época,
também prestava serviços à
prefeitura.
Além disso, sustentou que
apesar da empresa vencedora do
certame ter recebido a quantia de R$
72 mil, a obra foi executada não pela
construtora, mas por servidores
públicos do município, bem como a
matéria prima utilizada para a
construção foi proveniente do
reaproveitamento de material que
sobrou da demolição de outras duas
escolas municipais desativadas.
O desembargador e relator
do caso, José Zuquim Nogueira,
entendeu que é inconteste o dolo do
a d m i n i s t r a d o r. “ A e m p r e s a
vencedora da licitação, para a
execução da obra de duas salas de
aulas, recebeu integralmente para o
serviço contratado (fls. 162-170/TJ),
porém, utilizou-se da mão de obra de
servidores públicos, bem como de
material fornecido pelo próprio
município de Mirassol D'Oeste.

Resta demonstrado, portanto, que o
procedimento licitatório, que
objetivava a execução de obras de
duas salas de aula, serviu de mera
formalidade e frustrou o caráter
competitivo do certame”, ponderou.
Após estas considerações o
magistrado determinou a pena aos
réus no processo de improbidade.
“Atendendo aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade,
reduzo o valor da multa civil de duas

vezes o valor do dano
experimentado pela Administração,
à época, para 01 vez, devidamente
atualizado nos termos da sentença
recorrida; com relação às
penalidades de perda dos direitos
políticos, reduzo o prazo de 8 anos
para 06 anos, mantendo, no entanto,
a sanção de proibição de contratar
com o Poder Público, por 05 anos,
acompanhando precedente deste
Tribunal, em situação semelhante”.

AÇÃO CONJUNTA

Veículo roubado em Várzea Grande
é recuperado em Pontes e Lacerda
Ricardo Augusto/TVCO
Foto: Ilustrativa

Motorista disse ter comprado o carro em Cuiabá

U

m homem de 49 anos foi
preso com um carro
adulterado na tarde desta
terça-feira(30), em um bairro na de
Pontes e Lacerda, depois de uma
denúncia anônima a Policia Militar
com o Apoio da Policia Rodoviária
Federal lotados na sétima delegacia,
abordaram o veículo para
averiguação e desvendaram um
trabalho muito cauteloso para tentar
enganar a fiscalização.
Segundo informações o
veículo que era conduzido por V.P.F,
49 anos, um Jeep Renegade, de cor
bordo, com placas QBI 1273 de
Sorriso, era roubado, ao abordar o
motorista ele apresentou estar muito
tranquilo, e não esboçou nenhuma
reação com o serviço policial. Na
primeira checagem não constou
nenhuma irregularidade, mas diante
da denúncia o veículo foi levado para
o pátio da delegacia, e numa
fiscalização mais aprofundada
constatou que o veículo era
adulterado, e tem boletim de
ocorrências, registrado no dia
26/08/2017, no Jardim Imperial em
Várzea Grande, MT.
Segundo o que consta no
boletim, o senhor identificado como
J.L.P, 58 anos, estava com a esposa
em casa, quando foi abordado por
três bandidos, que o rendeu, e levou
além do veículo outros pertences
valiosos, e até um revólver calibre 38
que era registrado.
A placa que consta no
veículo pertence a outro carro da
mesma marca e modelo na cidade de

sorriso, ao entrar em contato com a
proprietária ela informou que
durante meses vem recebendo
constantemente multas de transito
em seu nome em cidade que ela
nunca esteve, e até teria registrado
um boletim de ocorrências relatando
o fato.
Toda a ação foi realizada
pela polícia Militar com o apoio da
PRF, o tenente Alexandre destaca
como foi esta operação. “Diante da
informação, que um veículo com
essas características estaria
transitando na cidade, nós passamos
a fiscalizar vários pontos, e com
êxito encontramos o veículo
próximo ao bairro Altos da Gloria, o
condutor do veículo não reagiu e
respeitou nosso trabalho. Diante das
informações colhidas no local e na
delegacia ele agora vai responder
por receptação”. Ressaltou o
tenente.
O motorista V.P.F, 49 anos,
contou que comprou o veículo e deu
de entrada cerca de R$ 20 mil em
Cuiabá-MT, e que no prazo de 60 dia
o proprietário do veículo iria
procurá-lo para receber o restante do
dinheiro e passaria o recibo para
finalizar o negócio.
“Estou andando com esse
veículo a mais de três meses, passo
sempre pelo posto da PRF e nunca
deu nada de errado, hoje chego em
Pontes e Lacerda, terra que me criei e
passo uma vergonha dessa, nunca
que andaria em um carro sabendo
que ele é roubado”. Afirma o
suspeito.
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DESENVOLVIMENTO
A empresa chinesa CED Prometheus irá investir mais de US$ 300 milhões em
Mato Grosso para produção de energia solar na região de Chapada dos Guimarães

China investirá US$ 330 milhões para
produção de energia solar em MT
Luzia Araújo | Gcom-MT

Foto: Christiano Antonucci

O

protocolo de intenções foi
assinado nesta terça-feira
(30.01) pelo governador Pedro
Taques, pela prefeita de Chapada dos
Guimarães, Thelma de Oliveira, e por
representantes das empresas que
fazem parte do projeto.
“Escolheram Chapada dos
Guimarães, porque a incidência solar
lá é muito boa e com isto seremos
agraciados com este investimento
mostrando o nosso compromisso e do
Governo do Estado em investir no
turismo, mas também preocupado com
o desenvolvimento sustentável”, disse
Thelma de Oliveira.
A intenção é que sejam
investidos US$ 330 milhões com
capital 100% privado e participação da
empresa chinesa. A previsão inicial é
de gerar cerca de 300 empregos diretos
e indiretos no período das obras.
“Estamos ansiosos para que este
projeto seja efetuado logo para
trazermos contribuições à indústria e
comércio de Mato Grosso”, ressaltou a
gerente geral da CED Prometheus,
Flora Wel.
O recurso será aplicado no
desenvolvimento, aquisição,
engenharia e construção do centro de
produção de energia fotovoltaica de
300MWp na região do Manso, a 129
quilômetros de Cuiabá. A eletricidade
produzida atenderá as indústrias do
Estado reduzindo o custo em energia.
“Precisamos cada vez mais
reduzir o custo de produção e a energia
é um item que aumenta o nosso custo.
Com este projeto, temos a certeza que
vamos ser beneficiados e as indústrias
poderão fazer o aluguel dessas
unidades solares”, disse o presidente
do Sistema Federação das Indústrias

Protocolo de intenções foi assinado na terça-feira

no Estado de Mato Grosso, Jandir
Milan.
O presidente da empresa
FAAD, Fernando Augusto Filho,
explicou que as vantagens da produção
da energia solar no Estado. “A
principal vantagem é ter uma energia
25 a 30% mais barata, ficar mais
competitivo, criar novos empregos,
circular mercadoria no Estado para
entregar na obra e também o imposto
sobre serviço dessas obras vão pagar
ISS, porque é a parte da obra. Então,
vem para dentro do governo do estado
e do município uma boa quantia”.
O projeto irá seguir os
mesmos moldes do condomínio
fotovoltaico que está sendo
desenvolvido em Palmira, em Paraná,
onde mais de 150.000 m² em painéis
solares atenderão exclusivamente as
indústrias paranaenses. “A nossa
cidade foi pioneira neste projeto e que
foi concebido há quase três anos,

chegando no seu período de maturação
agora. O investimento em energia
fotovoltaica nos chamou a atenção,
justamente, pela questão ambiental e
pela deficiência energética que o país
pode ter no caso do crescimento”,
ressaltou o prefeito de Palmeira, Edir
Havrechaki.
Para o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Carlos
Avalone, o projeto é importante para
atrair novos investidores ao Estado. “É
fundamental ter um Estado que tenha
autossuficiência energética e garantir
isto as gerações futuras. Quando temos
uma matriz de energia diversificada
oferecemos mais garantia aos
investidores. A Fiemt vai fazer uma
reunião apresentando aos empresários
este projeto. Então, tudo isto barateia o
custo para Mato Grosso, gera mais
empregos e atrai investidores dando
condições para que eles se instalem no
Estado”.

FLAGRA

Polícia Civil prende integrante de quadrilha
de invasores de terra em Pontes e Lacerda

Assessoria PJC-MT

Foto: PJC

Armadilha usada para furar pneu da viatura da polícia

U

m homem acusado de integrar
uma associação criminosa
envolvida em crimes de esbulho
possessório, furto e posse ilegal de arma
de fogo foi preso em flagrante pela
Polícia Judiciária Civil, na terça-feira
(30.01), em Pontes e Lacerda. O
suspeito, Alessandro Lemes Ribeiro, 34,
estava na propriedade das vítimas, onde
foi flagrado com diversas munições e
objetos furtados.
As investigações iniciaram

quando a equipe da Delegacia de Pontes
e Lacerda foi acionada sobre um crime
de esbulho possessório em que as
vítimas estariam em cárcere privado.
Diante das informações passadas por
familiares, os policiais se deslocaram até
a propriedade agrícola, na Gleba
Casalvasco, na zona rural do município.
Na estrada, os investigadores
encontraram as vítimas que retornavam
a Pontes e Lacerda e que relataram que
os invasores continuavam na

propriedade. Os policiais seguiram em
diligências e durante o trajeto para
chegar até o local, tiveram os pneus da
viatura furados em uma armadilha, feita
de madeiras e pregos, deixada pelos
suspeitos na estrada.
Quando a equipe de
investigadores chegou a propriedade
avistou duas pessoas, que
empreenderam fuga, logo que
perceberam a presença da Polícia,
porém um deles acabou capturado. Em
entrevista, o suspeito confessou a
participação na quadrilha, indicando o
nome de seus comparsas.
No local, foram apreendidos
cartuchos de munições calibre 32 e
calibre 28, 8 munições calibre 38, sendo
6 deflagradas e duas intactas, uma
munição calibre 28, frasco de pólvora,
caixa de espoleta e um socador de
cartuchos, além de diversos materiais
utilizados pelos suspeitos, muitos deles
furtados em dias anteriores.
Segundo as investigações, os
donos da propriedade já foram vítimas
de dano causado por incêndio e furto,
que possivelmente foi praticado pelos
mesmos suspeitos. Diante da situação, o
suspeito foi conduzido a Delegacia de
Pontes e Lacerda, onde foi lavrado o
flagrante por esbulho possessório, posse
ilegal de munições, furto, e associação
criminosa.

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, CNPJ 22.794.608/000178, localizado na Rua Voluntários da Pátria n°548 – Centro, torna público que requereu à
Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, a Licença Prévia (LP) e
Licença de Instalação (LI) para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), oriundos dos
caminhões limpa fossa, localizado na Avenida Joaquim Murtinho, Bairro Carrapatinho,
Cáceres/MT, área denominada “Cascalheira”.
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FUTEBOL

Negócios entre Fenerbahçe e Arsenal por André Santos e Heerenveen e Middlesbrough por Afonso Alves integram a indesejada lista

Revista elege dois brasileiros em top-10
de piores negócios do último dia de janela
Globo.com

Foto: Getty Images

A

matéria-prima do futebol
brasileiro sempre chamou
muito a atenção no
exterior, principalmente na
Europa. Isso não significa que
jogadores brasileiros são opções
infalíveis no mercado da bola.
Não à toa dois brasileiros foram
ranqueados pela revista britânica
"FourFourTwo" entre as dez
piores contratações da história do
futebol inglês concretizadas no
último dia da janela de
transferências. André Santos
ocupa a oitava colocação,
enquanto Afonso Alves aparece
em quinto.Na descrição da
transação de André Santos, do
Fenerbahçe para o Arsenal em
2011, a revista cita a tradição
brasileira em revelar ótimos
laterais ofensivos e afirma que

Arsène Wenger deve ter se
iludido por isso. Em um ano e
meio, o lateral esquerdo
participou de apenas 23 jogos.
A torcida dos Gunners,
que já não nutria simpatia por ele,
se revoltou de vez com o jogador
em um jogo contra o Manchester
United. A revista afirma que
André Santos estava tendo uma
atuação muito abaixo da média na
partida e que, independentemente
disso, o jogador foi atrás de Van
Persie ao final do primeiro tempo
para trocar de camisa com o
jogador. Lembrando que o
holandês tinha acabado de trocar
o Arsenal pelo Manchester
United. Já Afonso Alves trocou o
Heerenveen, da Holanda, pelo
Middlesbrough em 2008. O time
inglês estava lutando para se

manter na Premier League e
decidiu apostar no brasileiro, que
estava com uma média de mais de
um gol por jogo no Campeonato
Holandês. O faro artilheiro
também o credeciou a vestir a
amarelinha por oito jogos quando
Dunga estava a frente da seleção.
Apesar do Middlesbrough ter se
salvado da queda em 2008, o
atacante não conseguiu se adaptar
ao futebol inglês e anotou apenas
quatro gols em 31 jogos.
Confira a lista completa
abaixo:
1. Fernando Torres – Liverpool
para o Chelsea, 2011 (51.5
milhões de libras - R$ 231
milhões na cotação atual)
2. Andy Carroll – Newcastle para
o Liverpool, 2011 (35 milhões de
libras - R$ 157 milhões)

NA JUSTIÇA

Neymar declara "guerra ao Barça"
por bônus de renovação de contrato
Globo.com

N

eymar declarou "guerra
judicial ao Barcelona".
Com essas palavras, o
jornal espanhol "El Mundo"
noticia na quarta-feira a decisão
do jogador de levar adiante a sua
ameaça de entrar na Justiça contra
o ex-clube.
De acordo com o diário
ibérico, o craque do Paris SaintGermain quer receber € 26

milhões (R$ 103 milhões) da
segunda parte do bônus pela
renovação de contrato com os
catalães, que decidiram não pagar
o acordado após a transferência
dele para o PSG. Com 10% de
juros, a quantia somaria quase €
30 milhões (R$ 118 milhões).
Procurada pela
reportagem, a assessoria do
craque disse que não tem um
Foto: Lance Press

Em meio a atritos e shows, Neymar iguala mês mais artilheiro da carreira

posicionamento oficial sobre o
assunto.
Mas informou que o valor
devido pelo Barcelona é diferente
daquele noticiado pelo "El
Mundo" e seria de € 43 milhões
(R$ 168,7 milhões na cotação
atual), mais 10% de juros.
De acordo com o "El
Mundo", o Barcelona atua na
mesma via e contra-ataca e, no
mesmo tribunal de primeira
instância, pede que Neymar lhe
pague € 75 milhões (R$ 297
milhões).
Esse valor englobaria
uma parte do bônus recebido pelo
jogador pela mesma renovação,
além de multas e prejuízos pela
transferência do craque.
A polêmica envolve o
contrato assinado por Neymar em
2016 ampliando seu contrato com
o Barcelona até 2021. No acordo,
ele receberia luvas - divididas em
duas partes.
A primeira delas foi paga,
e os catalães, com a alegação de
que ele rompeu o vínculo
unilateralmente, querem recebêla de volta. A segunda, não paga,
está na Justiça.
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André Santos revendo o antigo companheiro Van Persie

3. Chris Samba – Anzhi
Makhachkala para o Queens Park
Rangers, 2013 (12.5 milhões de
libras - R$ 56 milhões)
4. Falcao García – Monaco para o
Man. United, 2014 (6 milhões de
libras - R$ 27 milhões)
5. Afonso Alves – Heerenveen
para o Middlesbrough, 2008 (10
milhões de libras - R$ 45
milhões)
6. Xisco – Deportivo La Coruna
para o Newcastle, 2008 (5.7
milhões de libras - R$ 26 milhões

e 500 mil)
7. Paul Konchesky – Fulham para
o Liverpool, 2010 (3 milhões de
libras - R$ 13 milhões e 500 mil)
8. André Santos – Fenerbahce
para o Arsenal, 2011 (6.2 milhões
de libras - R$ 28 milhões)
9. Benni McCarthy – Blackburn
para o West Ham, 2010 (valor não
revelado)
10. Eric Djemba-Djemba – Man.
United para o Aston Villa, 2005
(1.5 milhão de libras - R$ 6
milhões e 750 mil)
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Festejou data nova a simpática Magda
Henrique Pestana a quem enviamos os
parabéns com votos de felicidades e muitos
anos de vida.

By Rosane Michels

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

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

Mais um ano de muito
amor envolvido, assim o
casalsinho Thiago
Cavalcante e Kalissa
festejam dois anos de
namoro. Parabéns e que
Deus abençoe a cada dia
esse amor.

*************
Chique, elegante e
p r o f i s s i o n a l
maravilhoso, assim é
Marcos Ribeiro, nosso
aniversariante de hoje,
que recebe os parabéns
ultrapassando as
barreiras da distância.
Querido, que Deus lhe
presenteie com muito
amor e saúde nesse novo
ano. Grande Beijo!!!
Destaque VIP para a princesinha Anelise, que encanta com
seu jeitinho sapeca de ser. Ela é a felicidade da mamãe
coruja Maria Rosa e da vovó Maria Stael. Figas pra ela.

Áries

Leão

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada de
um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações em sua vida
doméstica e nos relacionamentos em
família. O período, que dura pelo menos
seis meses, pode envolver a compra ou
venda de um imóvel.

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações em seu
coração nos próximos seis meses. Se
estiver só, um novo romance pode
começar e transformar-se rapidamente
em algo mais sério.
A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em seu signo, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada de
um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações importantes
em sua vida pessoal e profissional nos
próximos seis meses. Um novo amor,
uma melhora na saúde ou no trabalho
pode marcar este período.

Virgem

acrescentam.

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
Capricórnio
Sagitário fase
Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações
importantes relacionadas a projetos de
médio prazo. É bastante provável que
decida começar uma universidade ou
envolver-se em um projeto internacional.

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações
relacionadas ao seu mundo emocional.
Chegou a hora de deixar para trás
pessoas e situações que nada

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai
trazer mudanças e transformações em
seus negócios, especialmente os que
envolvem sociedades e/ou parcerias
financeiras. Uma grande soma de
dinheiro pode ser negociada.

De volta a terrinha o jornalista e compositor
Daniel Alves de Macedo. Como diz aquele
velho ditado, o bom filho a casa torna. Seja
bem vindo.

*************
Gêmeos

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai
trazer mudanças e transformações
relacionadas a novos projetos, que
podem resultar rapidamente em um
novo contrato de trabalho. A vida
social ganha força.

Câncer

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações
relacionadas à sua vida material e
financeira. Um novo negócio, um
projeto, um contrato ou um aumento de salário pode ser o
carro chefe dessas mudanças.

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações
importantes em seus projetos,
especialmente os que envolvem
equipes e contatos com grandes
empresas ou instituições.

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
Escorpião fase
Cheia em Leão, chega em tenso

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
Aquário fase
Cheia em Leão, chega em tenso

A Lua continua seu ciclo e alcança sua
fase Cheia em Leão, chega em tenso
aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai
trazer mudanças e transformações
importantes em sua rotina. O período,
que dura pelo menos seis meses, pode
trazer um novo trabalho ou uma forte
necessidade de cuidar com mais carinho da saúde.

Libra

aspecto com Gêmeos e acompanhada
de um eclipse lunar total, que vai
trazer mudanças e transformações
importantes em seus relacionamentos
pessoais e profissionais, para os
próximos seis meses. Um namoro ou
uma sociedade pode começar.

aspecto com Gêmeos e acompanhada de
um eclipse lunar total, que vai trazer
mudanças e transformações
importantes e positivas em seus
projetos profissionais e planos de
negócios. Sua carreira dá um grande
passo à frente nos próximos seis meses.

Peixes

