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FORA DESDE 2015

Na última segunda-feira, 22.05, ocorreu uma reunião entre
os vereadores de Cáceres e o Secretário Executivo do Consórcio
Complexo Nascentes do Pantanal, Dariu Carniel, antecedendo a
sessão ordinária. Cáceres está fora do consórcio desde 2015, quando
saiu alegando problemas orçamentários. Recentemente, o prefeito
Francis Maris Cruz enviou ao legislativo projeto de lei para voltar a
integrar o consórcio. Página 03

ARAPONGAS

Coronel Zaqueu está detido no Bope
e cabo da PM foi para a Rotam

Da esquerda para a direita: Vereador Cézare Pastorello, vereador Cláudio, Darius Carniel, vereadora Valdeníria e Vereador Elias

BONITO E ACONCHEGANTE

Sede da Secretaria de Turismo
de Cáceres recebe paisagismo

Zaqueu encontra-se detido no Bope

Após passarem por audiência de custódia, o coronel PM
Zaqueu Barbosa, ex-comandante-geral da PM de Mato Grosso, foi
encaminhado para o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o
cabo Gerson Ferreira Gouveia Júnior foi levado para a sede da
Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam). Página 05

Foto: Assessoria

Quem visitar a sede da
Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo de
Cáceres, vai perceber que o
local está mais bonito e
aconchegante, graças a obra
de paisagismo que está
sendo executada no local.
Por articulação do setor de
Contratos e Convênios da
prefeitura, o projeto do
Terminal Turístico do
Parque Sangradouro e da
Feira de Artes, que inclui a
Casa do Artesão e o Centro
de Eventos, recebeu R$ 150
para melhoria da qualidade
do projeto. Página 03

CONTROLE DISCIPLINAR

CGE orienta Unemat sobre
criação de unidade de correição
Representante da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT)
esteveran na última segunda-feira (22.05) na Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat), no município de Cáceres, para
orientar a Pró-Reitoria de Administração acerca da criação de
unidade de correição para apurar eventuais irregularidades
funcionais envolvendo servidores da instituição de ensino.
Página 06

FIPe 2017

Inscrições para torneio de pesca
sênior está aberta e é gratuita
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres, através das
Secretarias de Ação Social e Secretaria de Industria,
Comercio e Turismo, por meio do Centro de
Convivência do Idoso, avisa que já estão aberta as
inscrições para o torneio de pesca sênior. Págin a 03

Café da
Manhã
Página 02
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Turismo é um bom negócio
Desde que assumi o mandato de
deputado estadual, tenho falado sobre a
necessidade de buscarmos um novo modelo
econômico para Mato Grosso.
Reconhecemos a importância do
agronegócio para o Estado, mas precisamos
encontrar outras formas de gerar mais
emprego e renda, inclusive nas regiões que
não são grandes produtoras de grãos.
Mais que nunca, tenho certeza que o
turismo é uma alternativa sustentável e que
pode promover justiça social de forma mais
célere para essas regiões, como o Vale do
Rio Cuiabá, onde temos 13 cidades de muita
história e grande concentração de pessoas, a
exemplo da Capital, Santo Antônio de
Leverger, Poconé, Rosário Oeste, entre
outras.
Para se ter uma ideia, só no mês de
abril foram gerados mais de 60 mil
empregos no Brasil através do turismo. São
50 atividades transversais ligadas ao setor,
principalmente na prestação de serviços.De
acordo com a Secretaria de Qualificação e
Promoção, órgão ligado ao Ministério do
Turismo, podemos ter 100 milhões de
brasileiros viajando e fazendo turismo nos
próximos meses. É um potencial muito
grande. Nos Estados Unidos, tem sido o
setor que mais gera empregos e já é o
segundo segmento que mais contribui com
o Produto Interno Bruto (PIB).
No Brasil, tem aumentado a
intenção dos brasileiros viajarem. Uma em
cada quatro pessoas pretende viajar nos
próximos seis meses. Temos que aproveitar
esse momento. Realizamos uma audiência
pública na Assembleia Legislativa para
debater esse assunto e tivemos
contribuições de diversos setores. A pesca
esportiva, por exemplo, que agrega valor ao
turismo sem grande impacto ambiental, tem
que receber atenção especial.
Recebemos sugestão de projeto de
lei para prorrogar o prazo da proibição da
pesca da espécie dourado e vamos levar isso
adiante através de um amplo debate com
todos os atores sociais necessários.
Temos que buscar também formas
de incluir no turismo o pequeno produtor
ligado à agricultura familiar. Precisamos
estender para o Estado a iniciativa do
município de Nobres na implantação do
voucher único, o que garante
acompanhamento sobre a atividade
turística, gerando recursos e Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
Precisamos efetivar a instalação do
Conselho Estadual de Turismo, já aprovado
em lei, e diminuir os impactos ambientais
do esgoto jogado in natura no rio Cuiabá.
O poder público tem que abraçar
essas ideias, principalmente porque muitos
municípios precisam ter projetos factíveis
na área para captar recursos disponíveis. É
por isso que vamos convidar todos os
setores para realizar um seminário
aprofundado sobre o tema.
Há alguns anos atrás, ninguém
acreditava que o agronegócio poderia ser
tão importante como é para a nossa
economia devido à falta de infraestrutura.
Agora, chegou a momento de
buscarmos novas alternativas
principalmente para quem tem belezas
naturais e grande potencial sustentável.

O engodo da reforma
O governo federal defende a
reforma trabalhista, a pretexto de
modernizar as relações de trabalho,
visando a geração de emprego e o
fortalecimento da negociação
coletiva. Ao contrário do que afirmam
o governo e os parlamentares que a
defendem, a reforma trabalhista irá
não só retirar direitos trabalhistas
arduamente conquistados nos últimos
74 anos de vigência da CLT, como
fragilizará ainda mais a organização
sindical brasileira, e tornará ainda
mais difícil a vida do trabalhador que
pretender buscar reparação judicial
pelos direitos violados.
A reforma propõe a
terceirização ampla e irrestrita de
todas as atividades das empresas,
inclusive aquelas para a qual a
empresa foi criada. Assim, por
exemplo um hospital poderá contratar
médicos, enfermeiros e técnicos em
enfermagem por empresas interpostas,
ou mesmo como pessoas jurídicas,
pois a lei também possibilita esse tipo
de contratação sem a configuração da
relação de emprego.
Na terceirização, troca-se
emprego seguro e de qualidade por
emprego precário, com menos
direitos, maior rotatividade e risco de
acidentes. Como pessoa jurídica, o
trabalhador deixa de ser empregado e,
portanto, perde todos os direitos
trabalhistas insertos na Constituição,
como carteira assinada, 13º salário,
férias, FGTS, descanso semanal,
limite de jornada, indenização em caso
de dispensa e seguro-desemprego, etc.
Caso pretenda bater às portas
do Judiciário para reivindicar direitos
que lhe foram sonegados, agora o
trabalhador terá que pagar pela perícia
e pelos honorários do advogado da
parte contrária, caso perca integral ou
parcialmente a causa, e ainda que seja
beneficiário da gratuidade de justiça.
Pasmem, trabalhadores.
Terás que pagar todas as
despesas do processo, ainda que não
tenha condições de fazê-lo. A
gratuidade de justiça é limitada aos
trabalhadores que ganhem até 30% do
teto do salário contribuição, que
atualmente corresponde a R$
1.659,39. Na prática, é vedar o acesso
à justiça ao trabalhador. É assim que se
pretende reduzir as demandas
trabalhistas.
Os sindicatos, que
historicamente são órgãos de defesa

dos direitos dos trabalhadores,
também serão prejudicados. A reforma
propõe que os sindicatos deixem de
prestar assistência ao trabalhador
quando de sua demissão. Mas,
paradoxalmente, admite que
empregador e empregado, na vigência
do contrato de trabalho, façam um
termo de transação extrajudicial, em
que o trabalhador dá quitação de todos
os direitos trabalhistas devidos no
curso do contrato.
Essa transação deve ser
homologada pelo sindicato. Agora,
pergunta-se: que trabalhador vai se
recusar a assinar um termo de
transação com o empregador, estando
sob às ordens e jugo do patrão? A
reforma propõe, ainda, o fim da
obrigatoriedade do imposto sindical,
que dependerá da prévia autorização
do empregado. A contribuição
assistencial ou negocial, que pode ser
instituída em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, também exigirá a
prévia autorização do trabalhador.
O MPT não é e nunca foi a
favor da contribuição compulsória,
mas o que a proposta visa é a
fragilização financeira das entidades
sindicais, ao mesmo tempo em que
lhes impõe a responsabilidade de
negociar e transacionar direitos em
patamares inferiores aos assegurados
por lei, o assim chamado negociado x
legislado.
Os sindicatos em geral sofrem
de baixa representatividade, pois os
trabalhadores não participam da vida
sindical, das assembleias, porque
temem por seus empregos. No Brasil,
ao contrário do que ocorre nos
principais países da Europa, o patrão
pode despedir o empregado sem
precisar justificar o ato de dispensa.
Sem lei que puna os atos de
condutas antissindicais e limite o
poder dos empregadores de demitir os
empregados, dificilmente
alcançaremos o fortalecimento da
representação e da representatividade
dos sindicatos e, assim, algum
equilíbrio na negociação coletiva.
Estas sim seriam alterações
necessárias e bem-vindas para
modernização das relações de trabalho
no Brasil.
******************************
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UNEMAT
A Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) lançou nesta terça-feira
(23.05) cursos na cidade de
Rondonópolis. A princípio, dois cursos
serão ofertamos: Letras e Ciência da
Computação, mas a unidade já deve
expandir o atendimento com a oferta do
curso de Direito, fruto de uma emenda
parlamentar. O governador Pedro Taques
garantiu que não faltarão recursos para a
expansão da unidade.A abertura dos
cursos em Rondonópolis conta com o
apoio da Prefeitura Municipal, que
disponibilizará R$ 30 mil, por mês, para o
funcionamento da unidade. O prefeito
José Carlos do Pátio participou do evento
de lançamento com o governador.
FUNDO DE AUXILIO
O município de Cáceres deve contar
muito em breve com a Lei do Benefício
Eventual, a afirmação é da Secretaria de
Ação Social Eliane Batista que explicou
que o objetivo é que o município
disponibilize fundos para a viabilização
por exemplo de passagens a pessoas
necessitadas que estejam passando por
Cáceres ou que precisam sair do
município e não possuem condições
financeiras. Atualmente não existem
verbas disponíveis para esse processo é
quando acontece a aquisição de passagens
é feita com ajuda do seguimento privado.
PROTESTO
Depois de quase seis anos, os
contemplados das 490 casas do programa
federal “Minha Casa Minha Vida” no
bairro Vila Real, em Cáceres, podem
receber da Secretaria de Ação Social a
informação que tanto aguardam que é a
data que o residencial será entregue. A
informação não foi recebida com muita
confiança por parte dos contemplados, e
há até quem diga que atos de protestos
devem ser realizados na sexta-feira, 26,
inclusive com aglomerações na Secretaria
de Ação Social e em frente à Caixa
Econômica Federal, isso caso o
prometido posicionamento da instituição
não aconteça.
1º FESTIVAL DE LAMBADÃO
O primeiro Festival de Lambadão de
Mato Grosso já tem data para acontecer:
setembro de 2017, em Cáceres.As duas
fases seguintes serão em Várzea Grande e
Cuiabá, de acordo com o Edital de
Chamamento publicado pela SEC, e que
busca parceiros. O festival será
organizado pela Secretaria de Estado de
Cultura (SEC) junto a uma Organização
da Sociedade Civil (OSC) sem fins
lucrativos, em regime de mútua
cooperação.

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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FORA DESDE 2015

Cáceres deve voltar a integrar o
Consórcio Nascentes do Pantanal

Assessoria

Foto: Assessoria

N

a última segunda-feira,
22.05, ocorreu uma
reunião entre os
vereadores de Cáceres e o
Secretário Executivo do
Consórcio Complexo Nascentes
do Pantanal, Dariu Carniel,
antecedendo a sessão ordinária.
Cáceres está fora do consórcio
desde 2015, quando saiu
alegando problemas
orçamentários. Recentemente, o
prefeito Francis Maris Cruz
enviou ao legislativo projeto de
lei para voltar a integrar o
consórcio.
Pela CCJ, foram pedidos
esclarecimentos ao executivo e
ao próprio consórcio. A presença
do Secretário Executivo do
Consórcio foi imprescindível
para esclarecer as vantagens de o
município voltar ao Consórcio.
Dentre os projetos que Cáceres já
integraria imediatamente, está o
Selo de Inspeção Regional, que
possibilitará o livre comércio de
produtos produzidos entre os
municípios da região. Com isso,
os produtores de Cáceres
passarão a ter, de forma
simplificada, acesso a um

Da esquerda para a direita: Vereador Cézare Pastorello, vereador Cláudio,
Darius Carniel, vereadora Valdeníria e Vereador Elias

mercado de mais de 200 mil
pessoas.
Outros importantes
projetos em desenvolvimento
pelo Consórcio são a
descentralização da fiscalização
ambiental, o projeto de
piscicultura Rota do Peixe e a
capacitação em Educação
Ambiental para Coleta Seletiva.
Para o Vereador Cézare
Pastorello (PSDB), a volta do
município ao Consórcio está

justificada. Porém, Pastorello
ressalta que o executivo não
apresentou previsão
orçamentária para suportar o
desembolso de mais de 117 mil
reais até o fim do ano. “São
formalidades, das quais a
administração pública não pode
fugir: planejamento e execução
orçamentária. Então, uma vez
que o executivo sane essas
formalidades, o projeto estará
pronto para votação”.

BONITO E ACONCHEGANTE

Sede da Secretaria de Turismo
de Cáceres recebe paisagismo
Assessoria

Q

uem visitar a sede da
Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo de
Cáceres, vai perceber que o local
está mais bonito e aconchegante,
graças a obra de paisagismo que
está sendo executada no local.
Por articulação do setor de
Contratos e Convênios da
prefeitura, o projeto do Terminal
Turístico do Parque Sangradouro
e da Feira de Artes, que inclui a
Casa do Artesão e o Centro de
Eventos, recebeu R$ 150 para
melhoria da qualidade do projeto.
Conforme a Assessora
Suely Oliveira, o recurso é fruto

do rendimento de aplicação da
emenda destinada enquanto a
obra está em andamento.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento, Júnior Cézar
Dias Trindade, o paisagismo
inclui a restauração da área verde
e o calçamento com Paver, o
chamado tijolo ecológico que
permite a absorção de água.
Inscrições - O secretário alerta os
interessados em participar do 36º
Festival Internacional de Pesca
Esportiva (FIPe), para que
antecipem suas inscrições pois os
números são limitados. Elas
podem ser feitas no site
Foto: Divulgação

www.fipcaceres.com.br e na sede
da Sematur na Praia do Daveron.
A taxa para a pesca
Infanto Juvenil custa R$ 30, para
a Pesca de Canoa, R$ 120 e para a
Pesca Embarcada Motorizada,
R$ 300. Os participantes do
Torneio Sênior são isentos. A
competição Infanto Juvenil, por
exemplo, já tem mais de 2 mil
inscritos, um recorde histórico.
As provas de pesca serão
na sexta, 9, sábado, 10 e domingo,
11. Paralelamente aos torneios de
pesca, serão realizados torneios
de futevôlei, Vôlei de Praia e
Handbeach e Mountain bike.
As inscrições devem ser
feitas na Secretaria de Esporte no
Centro Municipal de Cultura.

LIONS QUEST - Pastorello
apresentou requerimento ao
Executivo para que demonstre o
aproveitamento do projeto Lions
Quest, aprovado pela Câmara em
fevereiro deste ano. “Fizemos
uma sessão extraordinária para
aprovar o projeto, em caráter de
urgência. Nos cabe acompanhar o
desenvolvimento desse projeto. ”
O vereador ressalta que esse
projeto, desenvolvido pelo Lions
Club na capacitação de 28
professores e mais de 700 alunos,
é mais uma das iniciativas
fundamentais para barrar o
aumento do consumo de álcool e
drogas entre adolescentes e
jovens. O projeto Lions Quest
promove o desenvolvimento de
líderes, prevenção ao bullying e
aos vícios.
N a d e f e s a d o
requerimento, Pastorello ainda
cobrou do executivo resposta
s o b re o s e u p ro j e t o d e
instalação do CAPS-AD,
Centro de Atenção Psicossocial
– Álcool e Drogas, aproveitando
a estrutura do Hospital O Bom
Samaritano. “O Hospital O Bom
Samaritano tem leitos
disponíveis, e Cáceres tem uma
grande necessidade de lidar com

as pessoas que querem deixar o
vício das drogas e do álcool. Sem
o CAPS-AD e nenhuma política
de recuperação, aos dependentes
químicos restam apenas 3
alternativas: a caridade das
pessoas, o suicídio ou o crime. ”
O projeto do CAPS-AD
tem previsão de atendimento de
240 pessoas por mês, sendo
totalmente financiado pelo
Ministério da Saúde, além de um
aporte de até 125 mil reais por
mês para manutenção. Cáceres
atende todos os requisitos para a
instalação do CAPS-AD.
“Nossos problemas de
violência são, na quase
totalidade, ocasionados sob uso
ou para aquisição de drogas. O
combate à violência em Cáceres,
então, deve ser um combate ao
uso de drogas. Não basta fechar
pontos de venda, é preciso que
atuemos para que não haja
usuários, investindo fortemente
na prevenção e na recuperação de
usuários.
Não podemos esperar que
um problema de saúde pública
continue tendo atenção apenas
quando se torna um problema de
segurança pública”, arremata
Pastorello.

FIPe 2017

Inscrições para torneio de pesca
sênior está aberta e é gratuita
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres, através
das Secretarias de Ação Social
e (SICMATUR) Secretaria de
Industria, Comercio e Turismo, por
meio do (CCI) Centro de Convivência
do Idoso, avisa que já estão aberta as
inscrições para o torneio de pesca
sênior.
O 36° FIPe Festival
Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres traz nessa edição, o slogan
“Pescar no Pantanal é bom demaxx”
cujo o objetivo é valorizar a cultura do
povo cacerense, resgatar a tradição, os
nossos idosos vão ser as estrelas
desse FIPe.
Vamos premiar a categoria
masculina e feminina, até o quinto
lugar, o 1ª Lugar 01 aparelho de ar
condicionado, 2ª lugar 01 geladeira, 3
lugar 01 tv de led de 32”, 4ª lugar 01
ventilador de coluna, 5ª lugar 01
liquidificador. Além disso eles
receberam um delicioso café da manhã

reforçado com vistas para as margens
do Rio Paraguai." Finalizou o
Secretário da SICMATUR, Junior
Cesar Dias Trindade".
A Secretária de Ação Social
Eliane Batista explica “É uma
prioridade da Gestão Francis e Eliene
Liberato fazer com que os nossos
idosos estejam inseridos na nossa
sociedade, além de mante-los ativos,
em constantes atividades prazerosas,
oferecer as crianças e aos jovens, essa
convivência harmoniosa com muito
respeito e amor”.
Corra para fazer a sua
inscrição, que é gratuita e está sendo
feita no CCI, localizado na Avenida
Brasil, Bairro Coc. Para realiza lá basta
ter acima de 60 anos, o torneio de pesca
sênior será no dia (09) de Junho.
Você que tem acima de 60
anos, não pode ficar fora dessa , por
que Pescar no Pantanal é bom
demaxx!!!
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2º SEMESTRE

Segundo Sintep-MT, Governo não estaria cumprindo acordo feito em 2016

Professores estaduais aprovam greve;
Seduc deve acionar sindicato

Karina Cabral

O

S i n d i c a t o d o s
Trabalhadores do Ensino
Público de Mato Grosso
(Sintep-MT) aprovou, em
assembleia geral realizada na
segunda-feira (22), o indicativo de
greve para o início do segundo
semestre de 2017. O sindicato
afirmou que o governo não está
cumprindo um acordo feito em
2016.
Já a Secretaria de Estado de
Estado de Educação, Esporte e Lazer
(Seduc) disse que entrará com uma

ação judicial contra o Sindicato dos
Trabalhadores da Educação (Sintep),
visando evitar que os alunos da rede
estadual de Mato Grosso percam o
ano letivo e tenham o ensino
prejudicado. Segundo a secretaria, a
deliberação de greve do Sintep é
ilegal.
A assessoria do Sintep alega
que a greve só não será concretizada
se o Governo apresentar nova
proposta de acordo. Caso isso não
aconteça, não começará o segundo
semestre do ano letivo.

O sindicato afirmou que o
governo não vem cumprindo o
acordo feito junto ao Tribunal de
Justiça e Ministério Público, em
2016. Ou seja, não houve, até o
momento, a realização de concurso
público e não está sendo cumprida
com integralidade da “Lei de Dobra
do Poder de Compra”.
A Lei de Dobra do Poder de
Compra teve criação em 2013 e
começou a ser executada em 2014 e
consiste em igualar o salário dos
profissionais da educação aos
demais de mesmo nível executivo
até 2023.
Com a aprovação da lei, todos os
anos o Governo deveria aumentar o
salário dos profissionais da educação
com o percentual avaliável, mais a
inflação. Segundo o sindicato,
mesmo o Governo dando a variável
fixa, a lei não funciona se não fizer a
correção do percentual da inflação.
Os professores também
votaram a favor da suspensão das
aulas de sábado, que, segundo o
sindicato, não estão sendo pagas
pelo governo. As aulas estavam
acontecendo para enquadrar o
calendário letivo após a greve de
2016. Porém, para isso, os
professores estão fazendo carga
horária acima de 30 horas e não
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estariam recebendo horas extras. O
sindicato também aprovou a
participação na greve geral
unificada, que acontecerá no dia 29
de maio. E um ato no dia 16 de junho
para protestar contra o programa
Ensina Brasil.
O programa Ensina Brasil
possui uma metodologia que não
precisa ser professor para dar aula,
utilizando de “notório saber” para
falar sobre os assuntos que
dominam, mesmo sem possuir
licenciatura.
Para o sindicato, tudo isso
está "desmontando" a carreira da
classe e desvalorizando os
profissionais. Além de implicar na
qualidade da educação dentro da sala
de aula.
Posição da Seduc - Em nota, a
Secretaria de Estado de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (Seduc)
disse que entrará com uma ação
judicial contra o Sindicato dos
Trabalhadores da Educação (Sintep),
visando evitar que os alunos da rede
estadual de Mato Grosso percam o
ano letivo e tenham o ensino
prejudicado.
Segundo a secretaria, a
deliberação de greve do Sintep é
ilegal. A secretaria disse que os
professores teriam recebido um
ofício do Sintep dizendo que eles não
eram obrigados a corrigir o
calendário, que está atrasado por
causa da greve de 67 dias que
aconteceu em 2016, e assim não
deveriam lecionar aos sábados.
Além disso, para a
secretaria, uma nova greve
atrapalharia a preparação dos
estudantes que farão o Enem esse
ano, assim como aconteceu em 2016,
e impossibilitaria a regularização do
calendário letivo.
"De acordo com o Setor
Jurídico da Seduc, como as aulas
tiveram que começar mais tarde
neste ano, na maioria das escolas no
dia 13 de março, e o ano letivo
termina em 22 de dezembro, não há
dias úteis suficientes para completar
as 800 horas/aula obrigatórias, a não
ser utilizando os sábados", disse a

secretaria em nota. No entanto, a
assessoria frisou que nenhum
professor irá trabalhar mais do os
200 dias letivos para que foram
contratados e que o calendário que
está sendo utilizado foi acordado em
2016, ao fim da greve.
"O calendário do ano letivo
de 2017 foi proposto conforme o
acordado durante o encerramento da
greve dos professores de 2016. Ele
foi publicado no Diário Oficial do
Estado nº 26.888, de 24 de outubro
de 2016. Foram criados três modelos
de calendário: um para as escolas
que aderiram à paralização; um para
as unidades que aderiram
parcialmente; e outro para as
instituições que optaram por não
entrar em greve. Todos eles se
encerram no dia 22 de dezembro".
Quanto à Lei de Dobra no
Poder de Compra, a Seduc informou
estar cumprindo a norma em relação
ao acordo realizado com os
servidores públicos em 2016. Sobre
a falta de concursos, a secretaria
ressaltou que o edital do certame
deverá ser publicado em um período
de 30 dias. "O concurso prevê o
preenchimento de 5.748 vagas, entre
todos os níveis de formação, sendo
2.617 vagas para professor (nível
superior) da Educação Básica, 355
para técnico administrativo (nível
médio) e 2.776 para apoio
administrativo (nível fundamental)".
A Seduc ainda saiu em
defesa do programa Ensina Brasil,
classificando-o como "um programa
de inovação que busca engajar e
desenvolver talentos que contribuam
para a educação no país".
"Os participantes passaram
por um processo de seleção rigoroso,
recebem formação continuada da
ONG e foram contratados
diretamente pelo poder público, em
condições iguais a de professores
temporários, seguindo as
determinações do Decreto e das
instruções normativas vigentes da
Secretaria Estadual de Educação.
As escolas que integram o
programa aderiram de forma
voluntária", defendeu.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

ESCUTAS ILEGAIS

Ambos foram presos acusados de estarem envolvidos em esquema de interceptações telefônicas

Coronel Zaqueu está detido no Bope
e cabo da PM foi para a Rotam
Jad Laranjeiras
Foto: Midia News

O coronel PM Zaqueu Barbosa, ex-comandante-geral da PM de Mato Grosso

A

pós passarem por
audiência de custódia, o
coronel PM Zaqueu
Barbosa, ex-comandante-geral
da PM de Mato Grosso, foi
encaminhado para o Batalhão de
Operações Especiais (Bope) e o
cabo Gerson Ferreira Gouveia
Júnior foi levado para a sede da
Ronda Ostensiva Tático
Metropolitana (Rotam).
Ambos foram presos na
tarde de ontem quarta-feira (23),
acusados de estarem envolvidos

em um esquema de escutas
telefônicas clandestinas, que
teriam sido feitas pelo setor de
Inteligência da PM, com
anuência de setores do Palácio
Paiaguás.
Os dois não foram
encaminhados para o Instituto
Médico Legal (IML) para fazer
o exame de corpo e delito, como
normalmente acontece quando
há a condução de presos.
De acordo com a
Secretaria de Estado e

Segurança Pública (Sesp), após
a prisão, os militares seguiram
diretamente para o Fórum de
Cuiabá, onde foram avaliados
por peritos criminais. Eles
ficarão detidos em alojamentos
militares em razão de possuírem
tal prerrogativa, uma vez que
pertencem à instituição e
correriam riscos caso ficassem
presos em unidades com presos
comuns.
Mandados de prisões - Os
mandados de prisões foram
expedidos pelo juiz de Direito
Marcos Faleiros, da 11ª Vara de
Crimes Militares da Comarca de
Cuiabá.
Ao decretar as prisões, o
magistrado agiu de ofício, ou
seja, tomou tal atitude com base
nos elementos e informações
existentes no inquérito.
A medida é prevista na Lei
Orgânica da Polícia Militar "Este magistrado verificou
indícios do envolvimento não só
do Cel PM RR Zaqueu,
apontado como mandante das
ordens de ações militares de
interceptações telefônicas, e
quem mantinha contato pessoal

com magistrados para viabilizar
os grampos clandestinos, como
também do Cabo PM Gerson
Luiz Ferreira Correa Junior,
responsável por formalizar os
pedidos, prorrogações e
relatórios de inteligência dos
grampos ilegais à Justiça", disse.
Denúncia - A denúncia sobre a
rede de grampos foi feita no
início deste ano, ao Ministério
Público Federal (MPF), pelo
promotor de Justiça Mauro
Zaque, ex-secretário de Estado
de Segurança Pública.
Zaque disse que recebeu
uma denúncia anônima, com
documentos, que evidenciavam
a prática ilegal. Segundo ele, a
denúncia foi levada ao
conhecimento do governador
Pedro Taques (PSDB) em

setembro de 2015.
O esquema funcionaria
por meio da chamada "barriga de
aluguel", quando números de
telefones de cidadãos comuns,
sem conexão com uma
investigação, são inseridos em
um pedido de quebra de sigilo
telefônico à Justiça. No caso,
teriam sido espionados
adversários políticos do
Governo, médicos e advogados.
Entre os grampeados
estariam a deputada Janaina
Riva (PMDB); o advogado José
do Patrocínio; o desembargador
aposentado José Ferreira Leite;
os médicos Sergio Dezanetti,
Luciano Florisbelo da Silva,
Paullineli Fraga Martins, Helio
Ferreira de Lima Junior e Hugo
Miguel Viegas Coelho.

AGROEXPORTAÇÕES/CARNE

Exportações mato-grossenses de carne bovina
caem 39% e atingem menores valores desde 2012
Portal do Agronegócio

O

relatório aponta que o
Brasil obteve uma receita
de US$ 292,63 milhões,
enquanto Mato Grosso arrecadou
US$ 53,06 milhões. Comparando
com março, as exportações matogrossenses caíram 39,74%,
enquanto que o escoamento
brasileiro recuou 27,49%.
De acordo com o Instituto
Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea), estes são os
menores valores desde fevereiro
de 2012.
Para o Imea, o resultado é
reflexo da operação Carne Fraca,

deflagrada pela Polícia Federal
no dia 17 de março.
“Diante das interrupções
das compras de diversos países, o
Brasil sentiu no mês de abril o
impacto que a operação causou,
deixando reflexos negativos”,
aponta o instituto.
Para o Imea, no entanto, o
panorama para maio é positivo.
Isso porque o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e
Serviços divulgou os dados dos
quatro primeiros dias úteis de
maio, e o relatório já aponta uma
recuperação.
Foto: Arquivo

As exportações mato-grossenses caíram 39,74%

Cáceres-MT, quinta-feira 25 de maio de 2017

GERAL

CONTROLE DISCIPLINAR

06

A secretária adjunta forneceu orientações acerca da importância das unidades de correição, sua função e, principalmente, como implementá-las

CGE orienta Unemat sobre
criação de unidade de correição
Ligiani Silveira | CGE-MT
Foto por: Ligiani Silveira - CGE/MT

R

epresentante da
Controladoria Geral do
Estado (CGE-MT)
esteveran na última segunda-feira
(22.05) na Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat), no
município de Cáceres, para orientar
a Pró-Reitoria de Administração
acerca da criação de unidade de
correição para apurar eventuais
irregularidades funcionais
envolvendo servidores da instituição
de ensino.
A secretária adjunta da
Corregedoria Geral do Estado
(CGE), Cristiane Laura de Souza,
destacou que a estruturação do setor
é necessária para a centralização da
atividade correicional e das
informações disciplinares em uma
unidade especializada, o que facilita
o assessoramento e a realização de
capacitações pela Controladoria,
órgão central do Sistema de
Corregedoria no Governo de Mato
Grosso.
“Com isso, é possível
aperfeiçoar a condução dos
processos disciplinares, fazendo
com que o trabalho seja executado
com melhor qualidade e em menos
tempo, evitando anulações e a
instauração indevida de
procedimentos. Precisamos que os
procedimentos abertos sejam

Visita técnica da adjunta de Corregedoria Geral à Pró-Reitoria de Administração da Unemat

efetivamente finalizados e, se for o
caso, que as devidas penalidades
sejam aplicadas”, argumentou
Cristiane.
A secretária adjunta
forneceu orientações acerca da
importância das unidades de
correição, sua função e,
principalmente, como implementálas. Também fez breve explanação
sobre os ritos que devem ser
seguidos na condução dos
procedimentos e sobre a interligação

das atividades de Corregedoria com
as de Ouvidoria.
Ela comentou ainda sobre os
instrumentos alternativos de
controle disciplinar, com base em
resultados úteis e efetivos para a
melhoria dos serviços públicos. Um
deles é a possibilidade de servidores
que eventualmente cometerem
infrações disciplinares de baixo
potencial lesivo firmarem ajustes de
conduta com a administração
pública. Outra possibilidade é o

2017

Balanço traz informações sobre produção
e consumo de energia elétrica em MT

servidor público envolvido em
situações de dano ou extravio de bem
público de pequeno valor ressarcir o
erário do valor correspondente ao
prejuízo causado, desde que a
conduta seja culposa (sem intenção).
O pró-reitor de Administração da
Unemat, Valter Gustavo Danzer,
disse que a visita da adjunta da CGE
foi esclarecedora e produtiva.
Segundo ele, a Unemat vai
providenciar a estruturação de
comissões permanentes de correição
por região de funcionamento da
Universidade com base nas
orientações da representante da
Controladoria. “Queremos que
nossos processos sejam os mais
corretos e translúcidos possíveis”,
afirmou o pró-reitor.
A assessora técnica
Administrativa da Unemat, Ana
Lucia Matiello Miranda, também
saiu otimista da reunião. “Vamos
avançar nesta questão, pois
queremos fazer o procedimento
correto”, disse. Após a estruturação
das comissões pela Unemat, a CGE
vai realizar capacitação aos
membros sobre o Sistema de
Correição do Poder Executivo
Estadual, o qual envolve não
somente a apuração de
irregularidades funcionais de
servidores públicos, mas também a
apuração de responsabilidade de
empresas na prática de
irregularidades na execução de
contratos com o Estado.
Atualmente, os
procedimentos disciplinares no

Renata Menezes | Sedec-MT

O

Governo do Estado
recebeu, nesta segunda-feira
(22), o 'Balanço Energético
de Mato Grosso 2017', durante o
VIII Seminário de Energia realizado
no auditório da Federação das
Indústrias de Mato Grosso (Fiemt),
em Cuiabá.
O material foi
produzido pelo Núcleo
Interdisciplinar de Planejamento
Energético (Niepe) da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT),
por solicitação da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Econômico (Sedec).
A proposta da Sedec é que
através da contratação de entidades
especializadas, o resultado desses
estudos (do que se produz e do que se
consome em termos de energia em
Mato Grosso) aliado a uma visão
futura, formará as bases da

âmbito da Unemat são conduzidos
por comissões formadas
esporadicamente para cada caso.
Prevenção - Como a atividade de
correição envolve também ações
preventivas, o pró-reitor destacou
que a Unemat prepara campanha
para evitar a prática de pequenos
ilícitos no dia a dia acadêmico
(servidores e alunos) que acabam
também consistindo em atos de
corrupção.
“A conscientização é muito
mais forte que o processo apuratório.
Queremos conscientizar a
comunidade acadêmica de que colar
na prova é corrupção, de que assinar
chamada pelo colega é corrupção, de
que 'dar' nota ao aluno é
corrupção...”
A adjunta da Controladoria
acrescentou que o projeto da Unemat
vai ao encontro do Programa de
Controle Disciplinar desenvolvido
pela Controladoria, a fim de orientar
os servidores públicos sobre seus
deveres e proibições.
Também está em
consonância com uma ideia da CGE
de firmar parceria com as
universidades para fomentar o
controle interno e social da gestão
pública. Uma eventual parceria entre
a CGE e a Unemat foi aventada.
“Estamos abertos para este
intercâmbio, tanto para a
comunidade acadêmica nos
demandar informações quanto para
irmos ao meio acadêmico para
capacitação e conscientização”,
ressaltou a adjunta.

PÓS-DELAÇÃO
formulação dos planos de governo
na área.
“Para nós, é interessante
esses estudos para termos uma base
sólida de informações necessárias
para planejar ações. É essencial,
tanto para o contexto econômico,
quanto para setores de infraestrutura,
com as simulações de diferentes
cenários de mercado e seus efeitos
diante dos impactos
macroeconômicos, mudanças
tecnológicas e eficiência energética,
ou mesmo riscos ambientais e
vulnerabilidades no ambiente
político ou de negócios”, explicou o
secretário da Sedec, Ricardo
Tomczyk. O 'Balanço Energético de
Mato Grosso 2017' aponta que o
Estado triplicou sua capacidade
hidrelétrica nos últimos 10 anos,
chegando a exportar cerca de 20% a
Foto: Secom MT

O material foi produzido pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Niepe) da UFMT

30% de energia para outros
municípios e países. O Estado que é
autossuficiente em energia desde os
anos 90, também cresceu em número
de empreendimentos hidrelétricos e
vem investindo em biomassa e
energia solar que são fontes de
energia limpa e ainda tem produzido
e exportado etanol.
Entre os dados que constam
na publicação, está a distribuição da
matriz energética que é formada
predominantemente pelas
hidrelétricas (75%), cuja matéria
prima é a água, usinas termelétricas
(20%), que geram energia a partir do
gás e da biomassa (5%), a partir, por
exemplo, do bagaço da cana de
a ç ú c a r. D e a c o r d o c o m o
Sindenergia, atualmente 145 usinas
centrais de energia estão em
operação, a maioria delas PCH
(Pequena Central Hidrelétrica).
Além disso, somente uma área de
2% no Estado não tem nenhum tipo
de fornecimento.
“O Balanço Estadual
constitui o instrumento fundamental
para o planejamento energético
regional e para a implantação e
tratamento das políticas energéticas.
Ao longo dos anos, a UFMT através
do Niepe tem elaborado para o
Governo do Estado o referido
documento que traz um panorama
por mesorregiões que nos auxilia na
tomada de decisões mais assertivas”,
explica o adjunto de Indústria,
Comércio, Minas e Energia da
Sedec, Lucas Barros.

Senador cita fim do monopólio da JBS
e aposta em frigoríficos menores
Assessoria

O

senador Cidinho Santos
acredita que a crise política
vivenciada no país é uma
oportunidade para o crescimento dos
pequenos frigoríficos.
“Se conseguirmos olhar
diferente para esse momento, iremos
enxergar a possibilidade de, após
desmanchado o monopólio da JBS,
investirmos nos frigoríficos menores,
que hoje possuem apenas inspeção
estadual e que o Ministério da
Agricultura poderia agilizar para
aprovação junto ao SIF. Assim,
estariam habilitados para
comercializarem com outros estados
e até com os países da Lista Geral",
expôs Cidinho, durante entrega de
kits de irrigação pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), a trinta
municípios mato-grossenses, na
segunda (22), em Várzea Grande.
Cidinho é empresário do
setor, mas no ramo de aves como
sócio-proprietário da União Avícola
Agroindustrial, de Nova Marilândia,
médio Norte de Mato Grosso. A
União Avícola faz parte do grupo MC
Participações e Empreendimentos
que também atua no ramo de fábrica
de rações, indústria de biodiesel e
agropecuária.
Com acesso a 100% dos
mercados consumidores do mundo, e
capacidade de produção nos quatro

principais países produtores de carne
bovina (Brasil, Argentina, Estados
Unidos e Austrália), a JBS tornou-se
líder em exportação neste setor,
primeira no mundo em capacidade de
abate (47,1 mil cabeças por dia), e a
maior multinacional brasileira de
alimentos. Além disso, ocupa uma
posição expressiva no mercado de
carne bovina.
Na última semana Joesley
Batista, um dos controladores do
frigorífico JBS, gravou Michel Temer
concordando com pagamentos para
manter o silêncio do ex-deputado
Eduardo Cunha, que está preso. O
resultado foi a alta do dólar que
atingiu o limite máximo permitido de
R$ 3,3235, além da queda nas bolsas
de valores.
Em Mato Grosso, 48% dos
abates de bovino no estado é feito
pela JBS, e dados da CPI da
Assembleia revelam que a empresa
arrendou diversos frigoríficos em
Mato Grosso apenas para fechá-los.
«Essa situação é muito
preocupante, pois, ficamos reféns
dessa empresa. Defendo uma força
tarefa entre o Governo do Estado e o
Mapa para reabrir esses frigoríficos,
arrendando para terceiros para que só
assim possamos reorganizar a cadeia
de abate de bovinos em Mato
Grosso", defendeu o senador Cidinho
Santos.
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RETA FINAL

As datas das finais, ainda serão marcadas pela coordenação da 6ª edição da Copa Difusora

6ª Copa Difusora: As
finais estão definidas
Assessoria
Foto: Arquivo / Wilson Kishi

A

A 6ª edição da Copa Difusora de Futebol de base, entra em sua reta decisiva

FOI MAL

Roberto Fonseca cita time abaixo e
vê período de transição na Série C
Globo Esporte

O

treinador Roberto Fonseca
viu um Cuiabá bem abaixo
do que poderia render e
falou sobre o baixo rendimento da
Dourado após a derrota para o
Confiança-SE, em casa, pela
segunda rodada da Série C do
Brasileiro. O time tem um ponto na
tabela do grupo A e ocupa apenas a 8ª
posição. Foi o primeiro jogo em casa
do Dourado, que havia empatado em
João Pessoa com o Botafogo-PB.
- Não foi aquilo que a gente
queria, principalmente na nossa
estreia em casa. Tivemos uma
atuação abaixo, não conseguimos
jogar. O adversário teve o mérito e
conseguiu se impor. No começo do
jogo tivemos as melhores chances,
mas não fizemos. O adversário
conseguiu equilibrar as coisas. Nós
fizemos isso lá contra o BotafogoPB, e hoje o Confiança conseguiu
isso aqui, principalmente com gols disse Fonseca. O treinador aguarda a
chegada de mais reforços para a
sequência da temporada. Na semana
passada, a diretoria já havia falado
na contratação de pelo menos mais
três jogadores. Alguns dos que já

estão no clube ainda nem estrearam,
casos do lateral Rafael Estevam e do
meia Marquinho.
- Estamos em um período de
transição, com a chegada de
jogadores, primeiros jogos deels.
Temos que colocar eles em campo,
vamos sofrer um pouco. Tem atletas

6ª edição da Copa
Difusora de Futebol de
base, entra em sua reta
decisiva, após a rodada do final
de semana, que teve os
seguintes resultados nas cinco
categorias. No sábado (20) Pelo sub 14, o Real Tangará,
venceu nos penaltis, por 3 a 0, o
Colégio Salesiano. No tempo
normal, a partida ficou no 0 a 0.
Já no sub 15, o Real
Tangará, fez 3 a 2, diante da
escolinha Furacão, de Quatro
Marcos. Pela categoria sub 13,
foram dois jogos: escolinha
Furacão 2 x
1, Colégio
Salesiano, e Real Tangará 3 x 2
Verde Oliva. Pelo sub 15, o
colégio Salesiano, fez 4 a 1, pra
cima dos Meninos da Vila. O
Verde Oliva, não tomou
conhecimento do Mec de
Mirassol D'Oeste, e venceu
pelo placar de 3 a 0, pelo sub
15.
No domingo (21), mais
4 jogos foram realizados, e
fechando a rodada. Pela
categoria sub, teve duas

partidas: O Verde Oliva,
goleou o Colégio salesiano,
pelo marcador de 4 a 0. Ainda,
nesse categoria o CTN, perdeu
para o Salesiano, por 2 a 1.
outros resultados: Verde Oliva
3 x 2 escolinha Zico 10. E,
CTN 2 x 1 Salesiano. Ambos,
os jogos foram pela categoria
sub 12.
De acordo, com a
comissão organizadora da
competição, após a rodada, as
finais são as seguintes: Pelo
sub 11 - Salesiano irá decidir o
titulo contra o Verde Oliva. No
sub 12, tem confronto
envolvendo CTN x Verde
Oliva. Real Tangará e Escola
Furacão, decidem o titulo pelo
sub 13. Real Tangará e Verde
Oliva, disputam quem vai ficar
com o titulo de campeã, pela
categoria sub 14. Na decisão,
pelo sub 15, tem Salesiano x
Real Tangará.
As datas das finais,
ainda serão marcadas pela
coordenação da 6ª edição da
Copa Difusora.

chegando e vamos tentar deixar o
grupo homogêneo. Vamos crescer
com esses atletas. No duelo contra o
Confiança, o treinador usou três
jogadores que chegaram para a Série
C: o atacante Cristiano, o volante
Fábio Souza e o lateral Bruno
Moura.
Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC

Roberto Fonseca, treinador do Cuiabá
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Esotérico
A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia de
sensatez, realismo e
discernimento nos negócios,
especialmente os que envolvem melhora
financeira. O dia é bom para novos
investimentos, pois certamente trarão bons
e rápidos resultados.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
deixando você mais fechado
e voltado para o seu mundo
emocional, que se encontra
em equilíbrio neste momento. O dia pode
ser ótimo para estar junto de pessoas de
sua intimidade, especialmente de seu
amor.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Saturno tornando
seu dia agradável, de
comunicação fácil e
profunda. Você estará aberto
e receptivo, mas com os pés bem firmes no
chão. Discrição sempre foi uma qualidade
sua, mas hoje você estará especial. O
momento é ótimo para estar entre os seus,
mas, também, para os negócios.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia de bons
movimentos em seus
relacionamentos pessoais e
profissionais. Um bom acordo,
relacionado a uma parceria ou sociedade
comercial, pode ser firmado. Um namoro
ou romance pode dar um passo à frente.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
deixando você mais fechado,
mas com grande capacidade
de planejamento. Seu senso
de estratégia estará ainda mais apurado.
Dia ótimo para começar o planejamento de
um novo projeto, mas, também, para ficar
na sua, distante da vida social.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia bastante
produtivo, especialmente no
trabalho. O momento é ótimo para começar
um novo projeto ou dar andamento em um
processo que envolve uma nova colocação
no mercado de trabalho. Uma boa notícia
pode chegar.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia de bons
resultados em trabalhos em
equipe. O dia é ótimo também para fazer
contatos importantes com grandes
empresas ou instituições, que podem
resultar na possibilidade de firmar um
novo contrato.

A Lua entra em Touro, se
une a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia de
movimento positivo em sua
vida social. Os amigos mais queridos se
aproximam de você, que estará receptivo,
mas com um sentido maior de realidade.
Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia de boas
decisões relacionadas a um
projeto profissional ou plano
de negócios. O momento pode envolver a
aprovação de uma promoção ou projeto
importante para o seu crescimento e
expansão profissional.

A Lua entra em Touro, se une
a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
indicando um dia agradável,
em que você vai preferir ficar
em sua casa, junto dos seus.
O momento é ótimo para convidar pessoas
de sua intimidade, amigos e parentes
queridos para boas conversas em sua casa.
Promova um almoço entre amigos.

A Lua entra em Touro, se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Saturno
movimentando positivamente
seus projetos de médio prazo,
especialmente os que
envolvem viagens e contato com
estrangeiros. O momento é bom para
organizar papéis e aparar arestas desses
mesmos projetos. Um novo passo pode ser
dado.

A Lua entra em Touro, se
une a Mercúrio e recebe um
ótimo aspecto de Saturno
melhorando a comunicação
e beneficiando acordos e
negociações que podem levá-lo a um novo
contrato de trabalho. O momento é ótimo
para os compromissos sociais e também
para viagens rápidas com seu amor ou
amigos.

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

Desejamos muitas felicidades e que esta união
seja cada vez mais abençoada, a esse elegante
casal , Jucelino Santos e Suzy Kristina dos
Santos. Que ontem completaram Bodas de
Palha, 23 anos de casados .
Completou seu 1º aninho em grande estilo, a
princesinha Julia. Ela que é filha de Rosilda Santos e
Valdir Ricardo. Felicidades , muita saúde e infinitas
bênçãos Julia.

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

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

Uma quinta-feira repleta de alegria para a querida
amiga Tatiane Nunes e sua princesinha Melissa.

Um bom dia cheio de boas energias de hoje vai
para a simpática policial Militar,Carol
Fagundes.

