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Em comemoração aos 114 
anos do Rotary Internacional, o 
Rotary Club de Cáceres em mais uma 
ação lançou no mês de dezembro em 
parceria com a Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de Educação o 
Projeto Climatizar, que objetiva a 
instalação de ar condicionados nas 
escolas da rede municipal. 

Foram dois dias inteiros de 
programação, mais de 300 participantes 
inscritos, 3 rodas de conversa, 8 oficinas, 35 
pôsteres na mostra acadêmica com diferentes 
temáticas abordadas nos trabalhos 
científicos, e ainda, muitos artistas locais que 
trouxeram sua arte para se juntar a nós nessa 
importante mobilização evidenciando a 
participação das mulheres no cenário político 
e social.
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Os acadêmicos do 1º e 2º semestres de Direito da FAPAN, em 
parceria com a Comissão da Mulher Advogada da Subseção da OAB 
de Cáceres/MT, se reuniram no último dia 15 para falar sobre o mês 
da mulher, com o tema: “Mesa-Redonda pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher”. Página 05

O Ministério Público Federal em Cáceres ingressou com 
Ação Civil Pública na Justiça Federal contra o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Estado de Mato 
Grosso e o Município de Cáceres. A ação objetiva a imposição aos 
réus da obrigação de planejar e executar uma política pública 
dirigida ao conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico 
tombado de Cáceres. Página 03

AÇÃO CIVIL 

MPF aciona IPHAN e Prefeitura de Cáceres para tomar
providências quanto aos prédios tombados abandonados

Foto: JCC

SOLIDARIEDADE

Projeto Climatizar chega na reta
final com apoio de empresários

Casarões abandonados no centro da cidade

Foto: Divulgação

Sorteio acontece no dia 30 de março

ARTE  E CULTURA

Cerca de 300 pessoas participaram da
Mostra de Trabalhos Sobre Mulheres

Evento contou com roda de 
conversa, oficinas e pôsteres

Foto: Adunemat

MESA REDONDA

Acadêmicos de Direito e Comissão da Mulher da
OAB debateram sobre Violência contra a Mulher

PONTO DE VENDA

Mesa de autoridades durante Mesa Redonda

Foto: Assessoria

PM fecha cerco em residência que
comercializava droga em Mirassol

Três pessoas foram detidas durante abordagem em uma 
residência no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D'Oeste, por 
associação criminosa e tráfico de drogas. Página 04

Foto: PM-MT

Residência funcionava como ponto de venda de drogas
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Quando o imaginário tenta 
detectar a violência contra as mulheres, e 
o tipo de agressores, surpresas ainda 
aparecem. Pesquisa do Instituto 
Datafolha, que foi encomendada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
e divulgada dias atrás, mostrou outros 
agressores,  que,  até então,  se 
desconhecia.

O curioso é que uma a cada cinco 
mulheres afirma ter sido agredida por 
vizinho. Essa estatística que nem 
aparecia em pesquisas anteriores. Dessa 
vez o apontamento aconteceu pelas 
mulheres relatarem em outras opções, os 
vizinhos.

Dentre as mulheres ouvidas, 
27,4% disseram ter sofrido algum tipo 
de agressão no último ano. Dessas, 
76,4% falaram que o agressor era 
conhecido. O ranking de agressores 
f i c o u  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  
c ô n j u g e c o m p a n h e i r o n a m o r a d o  
(23,8%), vizinhos (21,1%), ex-
cônjugeex-companheiroex-namorado 
(15,2%), pai ou mãe (7,2%), amigos 
(6,3%), irmãos (4,9%), patrão ou colega 
de trabalho (3%). 

De outro turno, a segunda edição 
da pesquisa “Visível e Invisível: a 
Vitimização de Mulheres no Brasil” 
ouviu 1.092 mulheres acima de 16 anos, 
em 130 municípios do país, entre os dias 
4 e 5 de fevereiro. As vítimas foram 

questionadas onde sofreram a 
agressão.

As respostas adentram em alguns 
ambientes: em casa (42%), na rua 
(29,1%), internetredes sociais e 
aplicativos (8,2%), barbalada (2,7%), na 
escolafaculdade (1,4%), outro lugar 
(9%).

A diretora executiva do Fórum 
de Segurança Pública, Samira Bueno,  
manifestou sobre as informações: 
“Pensamos muito na violência com uma 
lente das dinâmicas de criminalidade 
urbana, mas o fato é que as mulheres 
estão sendo agredidas, abusadas e 
mortas por pessoas com quem elas 
t inham algum t ipo de relação 
estabelecida, com pessoas do convívio.”

É difícil estabelecer um perfil 
para as vítimas. Entretanto, o esboço 
apontou as idades que estão mais 
suscetíveis: de 16 a 24 anos (42,6%), 25 
a 34 anos (33,5%), 35 a 44 anos (27,1%), 
45 a 59 anos (17,8%), acima de 60 anos 
(13,6%). Não só a agressão física foi 
retratada.  Receber comentários 
desrespeitosos no ambiente de trabalho 
ou ser beijada sem consentimento que 
caracterizam o assédio, das quais 37,1%, 
cerca de 22 milhões, disseram ter sido 
assediadas no ano que passou.

As mulheres foram assediadas da 
seguinte forma: 32,1% ouviram 
comentários desrespeitosos andando nas 

comentários sem respeito no 
trabalho; 7,8% foram assediadas 
fisicamente em transporte público; 6,2% 
padeceram nas baladas, inclusive com 
toques no corpo; 5,5% foram agarradas 
ou beijadas a força sem o consentimento. 

Entre as mulheres negras os 
assédios são maiores (40,5%). As pardas 
somam 36,7%, enquanto as brancas 
34,9%. Outro destaque ficou por conta 
das pessoas que presenciaram: 59% 
afirma ter visto uma mulher sendo 
agredida física ou verbalmente, 43% 
viram homens abordando mulheres na 
rua com comentários desrespeitosos ou 
can tadas ,  37% v i r am homens  
h u m i l h a n d o  o u  x i n g a n d o  a s  
companheiras ou ex-companheiras, e 
28% viram mulheres que residem na 
vizinhança sendo agredidas por 
companheiros.   

O mais triste da estatística foi 
saber que 52% das mulheres nada fazem, 
mantendo-se inertes, permitindo que 
agressores façam novas vítimas. Não há 
crescimento absurdo, e nem diminuição 
sensível. Tudo transparece que a 
violência ainda é a mesma de sempre 
contra as mulheres, dentro e fora de casa. 
Os mecanismos de atuação em prol das 
vítimas, na atualidade, as encoraja a sair 
do anonimato...
ROSANA LEITE ANTUNES DE 
BARROS é defensora pública estadual.

Paira sempre no ar a falsa ideia de 
que Cuiabá não tem carga que justifique 
uma ferrovia, falácia que vem sendo 
incutida na cabeça da população do 
estado nas últimas décadas com objetivos 
que escapam ao escopo deste artigo que 
só pretende comemorar duas ótimas 
notícias para Mato Grosso e suas cidades. 

Ao contrário, a Grande Cuiabá é 
no estado o maior centro consumidor, 
distribuidor e produtor - não de grãos, 
mas em serviços técnicos, comércio, 
educação, saúde, etc., em apoio a região - 
e como tal não gera carga significativa de 
saída, mas recebe muita carga destinada 
ao consumo local e redistribuição 
regional. Tem ainda a carga de passagem 
originária das áreas produtoras do 
agronegócio em especial do Médio-
Norte e Norte do estado com destino ao 
consumo interno do país e aos portos do 
sudeste.
 E  t e m  a i n d a  a  s e m p r e  
desconsiderada carga de retorno. Em 
palestra realizada em setembro passado 
na CDL em Cuiabá, Guilherme Penin, um 
dos diretores da Rumo Logística 
detentora da concessão do que restou da 
Ferronorte, informou que a carga 
destinada a Cuiabá para consumo e 
redistribuição é estimada em 20 milhões 
de toneladas por ano! Para comparar, 
toda a produção de grãos de Mato Grosso 
do Sul no ano passado foi de 16,23 
milhões de toneladas. 

Segundo ele, a implantação do 

trecho Rondonópolis/Cuiabá é de 
grande interesse para a empresa, 
seguindo depois para Nova Mutum, em 
direção à Ferrogrão, bastando para isso a 
ampliação da concessão dos 10 anos que 
restam hoje para 35 anos. Para mim, este 
trecho e a mais viável e urgente das 
ferrovias.

Mas essa é notícia velha. A boa 
novidade foi a manifestação em uníssono 
dos três senadores de Mato Grosso 
cobrando do ministro da Infraestrutura 
essa extensão até Cuiabá em audiência na 
Comissão de Infraestrutura do Senado. É 
rara a unidade de discursos em nossos 
representantes e por isso a surpresa 
positiva, mesmo diante da resposta um 
pouco desdenhosa do ministro em 
relação ao assunto. Esta convergência de 
interesses da Rumo com a Ferrogrão vai 
significar o fortalecimento da espinha 
dorsal do estado, hoje marcada pela BR-
163, e a redenção logística de Mato 
Grosso.

Outra boa notícia foi o leilão dos 
aeroportos de Alta Floresta, Sinop, 
Rondonópolis e Cuiabá, arrematados em 
conjunto pelo consórcio Aeroeste. A 
expectativa é de que o interesse privado 
aproveite todas as potencialidades dos 
aeroportos de Mato Grosso, em especial 
o de Cuiabá que por sua localização 
centro-continental e uma área de 700 ha 
em pleno centro da Região Metropolitana 
da capital tem todas as condições de se 
transformar em um importante “hub” 
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PROJETO DE PREVENÇÃO

REAJUSTE DOS MEDICAMENTOS

PRORROGADO

PROCESSO SELETIVO

CURSO DE MECÂNICO

A Promotoria de Justiça de Defesa da 
Criança e do Adolescente de Cáceres e a 
Assessoria Pedagógica da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) estão 
formatando projeto de natureza preventiva 
para sensibilização dos estudantes sobre as 
consequências de ameaças a escola. O 
trabalho será desenvolvido por equipe 
multidisciplinar, com a participação de 
p s i c ó l o g o s ,  a s s i s t e n t e s  s o c i a i s ,  
p s i c o p e d a g o g o s ,  e n t r e  o u t r o s  
profissionais. A necessidade  do projeto 
surgiu após as ameaças de massacre a 
escola e a apologia ao crime, disparado em 
rede social por um grupo de adolescentes.  

A alta dos medicamentos para 2019 será de 
4,33% em média, conforme informação da 
Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), o aumento 
passará a ter validade a partir do mês de 
abril. É importante entender que o aumento 
não se dá por um índice fixo, mas variando 
por produto. Sendo que a taxa dos produtos 
com maior concorrência tem um índice 
menor de reajuste, e, para os mais 
inovadores o aumento é maior. A dica é que 
se pesquise preços, pois mesmo com os 
valores tendo um teto fixado, podem ser 
obtidos bons descontos.

A Universidade do Estado de Mao Grosso 
Carlos Alberto Reyes Maldonado 
(Unemat) divulgou o Edital Complementar 
Nº 001/2019, que prorroga o período de 
pedido de isenção para o Concurso 
Vestibular 2019/2, para ingresso no 
segundo semestre deste ano. O pedido de 
isenção pode ser realizado até quinta-feira, 
dia 21 de março. Nesta edição a Unemat 
oferta 3.020 vagas em 72 cursos, 
distribuídos em 16 municípios do Estado. 
As inscrições custam R$ 100 e deverão ser 
feitas de 18 de março a 12 de maio. 

A Prefeitura de Glória D' Oeste, torna 
público o edital nº 01/2019 do processo 
seletivo simplificado destinado ao 
preenchimento de 60 vagas para 
profissionais de todos níveis de 
escolaridade, incluindo vagas para bolsista 
e estágio. As vagas são para bolsistas e 
estágio em qualquer área de nível superior. 
Já os cargos de nível fundamental as vagas 
são para Agente de Combate à Endemias, 
Vigia e Auxiliar de Serviços Gerais. Para os 
cargos de nível médio o processo seletivo 
recrutará para os cargos de Facilitador de 
Oficinas, Cuidador de Crianças, Jovens, 
Adultos e Idosos e Educador Social. Em 
nível superior as vagas são para Professor 
de Educação Física, Professor de Ciências 
Biológicas,  Professor de Língua 
Portuguesa / Inglês, Professor de 
Pedagogia, Professor de História, 
Professor de Geografia, Professor de 
Matemática, Psicólogo, Odontólogo, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta e Assistente 
Social.

Em parceira com ao Grupo Cometa, o 
Senai Cáceres lançou um curso de 
mecânico de automóveis, injeção 
eletrônica motor flex, sistema de injeção 
eletrônica diesel. O valor do curso pode ser 
dividido em seis vezes.As inscrições 
podem ser feitas na sede do Senai na Rua 
Coronel Ponce, 637. Mais informações 
(65) 3223.4033.

aeroviário centralizando voos 
nacionais e internacionais, inclusive com 
espaço para uma nova pista e até uma 
nova estação conforme já previsto em seu 
Plano Diretor elaborado pela Infraero. Há 
também o potencial para instalações de 
processamento industrial e comercial 
para exportação, em articulação com o 
Porto-Seco e a Receita Federal.

Mas o melhor vem de uma das 
empresas componentes do consórcio 
vencedor atuar nas áreas de hotelaria e 
turismo abrindo a perspectiva de que 
finalmente o imenso potencial turístico 
de Mato Grosso venha a ser tratado em 
toda sua amplitude, das belezas naturais 
do Pantanal, Amazônia e Cerrado às 
fantásticas plantações e criações high-
tech do agronegócio, passando pelas 
riquezas do patrimônio histórico e 
cultural, distribuindo emprego e renda 
nas diversas regiões do estado. 

Baixando o entusiasmo, é bom 
lembrar que para estas expectativas se 
realizarem ainda sera preciso muito 
trabalho e empenho como o mostrado 
pelos nossos senadores, juntando-se a 
eles a sociedade organizada mato-
grossense e suas lideranças politicas e 
empresariais.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS 
SANTOS, arquiteto e urbanista, é 
conselheiro do CAU/MT, acadêmico da 
AAU/MT e professor universitário 
aposentado.

Aeroportos, ferrovias e senadores

Dados Assustadores
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implementação  de  um 
projeto-piloto de recuperação de 
fachadas, que pudesse ter início em 
curto espaço de tempo, com o objetivo 
de incentivar a comunidade a zelar 
pelo patrimônio edificado.

Há de se reconhecer que 
diversas ações no campo patrimonial 
dependem de recursos.

No entanto, não se pode 
admitir que a inexistência de recursos 
infindáveis possa comprometer a 
elaboração e implementação de uma 
política pública no campo da 
preservação.

Diante disso, o MPF requer 
que o Iphan, Estado de Mato Grosso e 
Município de Cáceres instituam um 
grupo de trabalho integrado e definam 
uma política pública coordenada de 
proteção e promoção do conjunto 
a rqu i t e tôn ico ,  u rban í s t i co  e  
paisagístico tombado de Cáceres, 
contendo as ações de curto, médio 
longo prazo, pelo menos pelos 
próximos cinco anos e os meios de 
formalização da gestão tripartite.

 Ministério Público Federal 
em Cáceres ingressou com OAção Civil Pública na Justiça 

Federal contra o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), o Estado de Mato 
Grosso e o Município de Cáceres. A 
ação objetiva a imposição aos réus da 
obrigação de planejar e executar uma 
política pública dirigida ao conjunto 
arqui te tônico ,  pa isagís t ico  e  
urbanístico tombado de Cáceres.

De acordo com a ação, 
conforme constata qualquer pessoa 
que transita pelas ruas centrais de 
Cáceres, o estado de abandono de 
inúmeros imóveis localizados na 
poligonal tombada pelo Iphan e o 
Estado de Mato Grosso revela a 
inexistência de uma política pública, 
isolada ou integrada, de gestão do 
patrimônio material cacerense. 
Inclusive a administração municipal 
de Cáceres tem exposto uma intenção 
latente de destombar a região central, 

fomentando na comunidade 
local a tese de que tombamento seria 
um atraso para a cidade.

O descaso com o patrimônio 
cultural cacerense é tão profundo que 
a administração municipal conseguiu 
permitir que o prédio do antigo 
governo municipal fosse atingido por 
um grave incêndio na manhã do dia 
07/10/2015,  d ia  seguinte  ao 
aniversário de 237 anos de fundação 
de Cáceres. O edifício é uma das obras 
de maior vulto da região central, e 
com importância histórica para a 
sociedade local indiscutível.

Além disso, o Iphan, estado e 
município, não conseguem dialogar e 
estabelecer uma política pública 
coordenada e integrada de proteção e 
promoção do conjunto tombado. As 
atividades de fiscalização realizadas 
são insuficientes e colocam o bem 
tombado em risco.

A intervenção urbana se faz 
necessária, na qual é importante a 

adqu i r i r am ca r t e l a s  e  
lançaram a Campanha Empresa 
Cidadã: Compre e Ganhe uma cartela. 
Com essa atitude um número muito 
maior de pessoas abraçam o Projeto 

estabelecimentos acima ou 
adquir indo uma car te la  com 
profissionais da rede municipal de 
educação ou rotarianos.

Abrace essa ideia! Seja 
parceiro desse grande projeto.

trará muito mais conforto em 
sala de aula para as crianças, 
melhorando consequentemente o 
aprendizado.

Você também pode fazer 
parte desta corrente do bem, 

março, não for prorrogado, 
milhares de eleitores terão seus títulos 
cancelados.No pedido, o atual 
Presidente da OAB, Fábio de Sá 
Pereira, acompanhado da Presidente 
da Comissão de Direito Eleitoral, 
Érika Pinto de Arruda, juntamente 
com dezenas de advogados da 
Subseção, destacaram a importância 
do trabalho da Justiça Eleitoral no 
Município, e a elogiosa atuação dos 
se rv idores  e  do  Magis t rado  
responsável pela 6ª Zona Eleitoral, 
que têm se desdobrado para cumprir 
c o m  o s  p r a z o s  e  c o m  o  
recadastramento do que é um dos 
maiores eleitorados do Estado.

Fábio de Sá Pereira destacou 
que, não obstante o reconhecido 
esforço dos envolvidos, se o prazo não 
for prorrogado, com o atual número 
de aparelhos e servidores, será 
humanamente impossível promover o 
recadastramento daquelas mais de 
30.000 (trinta mil) pessoas até dia 
29.03.2019.

O  p r o c e d i m e n t o  d e  
recadastramento está disponível no 
Cartório Eleitoral e no “Ganha-
Tempo”, no centro da cidade.

ara evitar o cancelamento de 
títulos, a 3ª Subseção da OAB Pem Cáceres pediu ao Juiz da 6ª 

Zona Eleitoral, Ricardo Alexandre 
Riccielli Sobrinho, que sejam 
ado tadas ,  com u rgênc i a ,  a s  
providências necessárias e a 
interlocução cabível junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TER-MT), de 
modo a permitir-se a prorrogação de 
prazo para o recadastramento 
biométrico dos eleitores de Cáceres-
MT.

A OAB ainda pediu que 
se jam disponib i l izados  mais  
equipamentos de recadastramento 
biométrico, considerando a enorme 
quantia de eleitores no Município que 
ainda não fizeram o recadastramento, 
e que podem ter seus títulos 
cancelados. Segundo o ofício 
encaminhado pela OAB, a partir de 
dados atualizados do Cartório 6ª Zona 
Eleitoral, aproximadamente 30.000 
(trinta mil) pessoas ainda não fizeram 
o recadastramento biométrico, o que 
equivale a 48% do eleitorado no 
Município. 

S e  o  p r a z o  p a r a  o  
recadastramento, que finda em 29 de 

m comemoração aos 114 anos 
do Rotary Internacional, o ERotary Club de Cáceres em 

mais uma ação lançou no mês de 
dezembro em parceria com a 
Prefeitura Municipal através da 
Secretaria de Educação o Projeto 
Climatizar, que objetiva a instalação 
de ar condicionados nas escolas da 
rede municipal.

Desde  o seu lançamento, 
várias frentes de trabalhos estão sendo 
incrementadas para a venda de 
cartelas do Show de Prêmios que 
sorteará no dia 30 do corrente mês 
duas motos Honda Bis 125cc, um 
notebook e um celular. Nessa proposta 
de vendas de cartela, o empenho dos 
diretores, professores e pais de alunos 
tem sido fundamental para o sucesso 
do projeto.

Faltando apenas 10 dias para 
o encerramento das vendas,  o prefeito 
Francis Maris juntamente com a 
secretária de educação Eliene 
Liberato Dias e representante do 
Rotary, apresentaram o projeto a um 
grupo de empresários que numa 
atitude solidária abraçaram a causa. 

O s  p r o p r i e t á r i o s  d a  
Comercial Da Roça, Viva Fashion, 

Tato Embalagens, Cometa 
Moto Center, Cometa Center Car, O 
Boticário, Juba Supermercados, 
Atacado Pantanal, Canopus e Rádio 
Difusora, imbuídos nessa causa,  

SOLIDARIEDADE

Projeto Climatizar chega a reta
final com apoio de empresários

Desde  o seu lançamento, várias frentes de trabalhos estão sendo incrementadas para a venda de cartelas do Show 
de Prêmios que sorteará no dia 30 do corrente mês duas motos Honda Bis 125cc, um notebook e um celular

Da Redação Foto: Divulgação

AÇÃO CIVIL

MPF aciona IPHAN e Prefeitura de Cáceres para tomar
providências quanto aos prédios tombados abandonados
Assessoria

Foto: Arquivo

Casarão abandonado, apenas cercado com tapume

REQUERIMENTO

OAB Cáceres solicita que
TRE prorrogue biometria
Assessoria

Foto: Reprodução

Diretoria da OAB Cáceres

Campanha lançada em prol do Projeto Climatizar
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A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
confusões e mal entendidos, 
especialmente no trabalho. 

Se estiver envolvido com a aprovação de 
um novo projeto, adie, se possível, a 
assinatura de qualquer documento 
importante.

Esotérico

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
possíveis confusões nos 
relacionamentos afetivos, 

especialmente com seu amor ou seus 
filhos. O momento pode estar relacionado 
a mal entendidos, que podem levar a 
mágoas desnecessárias.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de estar mais perto dos seus. 

Se estiver envolvido com uma negociação 
relacionada à compra ou venda de um 
imóvel, adie qualquer concretização ou 
assinatura de documentos.

A Lua em Virgem recebe 
um tenso aspecto de 
Mercúrio retrógrado e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia de 

confusão. Preste atenção ao que ouve ou 
fala, pois pode haver mal entendidos. 
Adie, se puder, viagens e assinatura de 
documentos importantes ou o faça 
orientado por um bom advogado. 

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
confusão e aumento de 
dificuldades nas finanças. O 

momento pode estar relacionado com um 
investimento mal feito ou atraso de 
pagamentos. O momento não é bom para 
pedido de empréstimos.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de distanciar-se de tudo e de 

todos. Você vive um processo de 
transformação profundo e deve entregar-
se a ele. Apenas siga o fluxo e deixe a vida 
indicar novos caminhos.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de distanciar-se da vida 

social e de conversas vazias. Tome 
cuidado com as palavras, pois você pode 
ser vítima de mal entendidos. Momento 
bom para a prática da meditação.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento  in tenso  e  
c o n f u s o  e m  c o n t a t o s  

comerciais e projetos que envolvam uma 
equipe de trabalho que você faz parte ou 
gerencia. Adie a assinatura de um novo 
contrato.

A Lua em Virgem recebe 
um tenso aspecto de 
Mercúrio retrógrado e 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando um dia de mal 

entendidos e confusões em projetos de 
médio prazo e em contato com pessoas e 
empresas estrangeiras. Uma viagem 
pode ser adiada. Dia ótimo para dedicar-
se à vida espiritual.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em seu 
signo, indicando um dia de 
movimento em seu mundo 
emocional e a sensação de 

confusão. Tome cuidado com mal 
entendidos e deixe qualquer decisão 
definitiva para depois, pois neste 
momento pode haver enganos e ilusões.

A Lua em seu recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
confusões e necessidade de 
racionalidade e organização, 

tanto da vida material quanto a emocional. 
O momento pode envolver mal 
entendidos, atrasos ou adiamento de 
projetos, pessoais e profissionais.

A Lua em Virgem recebe um 
tenso aspecto de Mercúrio 
retrógrado e Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
confusões em projetos que 

envolvam escolhas profissionais e planos 
de carreira. Uma promoção ou projeto 
podem ser adiados. Se puder, adie 
decisões definitivas, pois pode haver 
arrependimento.

By Rosane Michels

Um ótimo dia ao jovem artista 
Thiago Ortega que com seu talento 
ímpar deixou o muro da Escola 
Dom Máximo um verdadeiro show 
com jogo de cores alegres e 
v i b r a n t e s .  P a r a b é n s  p e l o  
belíssimo trabalho e criatividade!

Registramos completando mais uma 
primavera  a jovem Cecília Arruda. 
Que a felicidade, o amor e o sucesso 
nunca abandonem o seu caminho. Feliz 
Aniversário!

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

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

Nosso  abraço especial a leitora 
assídua Leonice Menacho que 
acompanha há muitos anos nosso 
trabalho.  Agradecemos a amizade e a 
preferência, desejando uma excelente 
quarta-feira.

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

Nossas felicitações a 
José Carlos Gonzaga 
que marca mais um 
golaço no placar da 
vida e recebe o carinho 
especial da família e 
amigos. Muita saúde, 
p a z ,  a m o r  e  
prosperidades são os 
nossos votos.

***********

*****************
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vencer o Operário e ainda 
torcer contra Luverdense e Sinop.

No estádio Passo das 
Emas, o 4º colocado Luverdense, 
enfrenta o rebaixado Operário 
LTDA. O time de Lucas do Rio 
Verde ainda pode terminar a fase 
em 3º. Para tal, terá que vencer e 
torcer por derrota do Operário, 
contra o Mixto.

com tropeço do Araguaia, 
para terminar em 7º.Em Cuiabá, 
na Arena, acontece o clássico 
entre Operário de Várzea Grande 
e Mixto. O Operário pode 
terminar em 2º mas terá que 
vencer e ainda torcer por um 
tropeço do União, diante do 
Cuiabá.

O Mixto, ainda sonha com 

ainda, mas alguns erros 
sempre acarretavam nessas 
derrotas. A equipe não mudou o 
padrão,  mas o t ime vem 
evoluindo bem individualmente, 
aí a coletividade melhora. A gente 
fez mais um grande jogo. Fomos 
mais efetivos, criando mais 
oportunidade. Muitas vezes a 
gente se perde naquele último 
terço para concluir em gols, mas 
mérito total dos atletas que se 
dedicam muito”.

O treinador também falo 
sobre 'remodelar' os jogadores 
tirando velhos costumes e os 
deixando dentro do perfil 
l u v e r d e n s e .  “ Te m o s  q u e  
reinventar os atletas que chegam, 
com outros costumes e temos que 
enquadrar eles no time e isso 
requer tempo. 

Por isso que sou contra 
treinador ficar dois, três meses no 
clube e sair. Tudo requer tempo 
mesmo. Uma das receitas do 
nosso sucesso foi que a gente 
ficou junto há muito tempo e não 
mudamos a filosofia de trabalho”.

Com o resultado do 
último jogo o Luverdense está em 
4º, com 13 pontos e pega o 
Ope rá r io  Fu t ebo l  C lube ,  
rebaixado à segunda divisão, na 
próxima quarta-feira, às 20h30, 
no Passo das Emas em Lucas do 
Rio Verde.

 treinador do Luverdense, 
Júnior Rocha, disse que o Omérito da vitória sobre o 

Mixto, por 3 a 1, na penúltima 
rodada do Campeonato Mato-
g r o s s e n s e  E l e t r o m ó v e i s  
Martinello, na Arena Pantanal, é 
dos jogadores, pelo empenho e 
dedicação. Com o resultado, o 
time voltou ao G4. 

Rocha avaliou que eles 
mantiveram o foco e estão 
comprometidos com o clube, se 
enquadrando na filosofia que 
quer de cada um. “A rapaziada 
tem se comprometido muito, se 
fechando mesmo. E, no nosso 

modelo de jogo, essa 
questão de movimentação 
o f ens iva  t em  sa ído  com 
na tu ra l idade ,  depo i s  que  
entenderam melhor a posição de 
cada um. Falo para eles, 
constantemente, que temos que 
fazer por merecer. A gente vem 
com este modelo de jogo desde o 
começo, só que requer tempo, 
aperfeiçoamento e entendimento 
dos atletas”, expôs o treinador.

Rocha também destacou 
que a equipe vem evoluindo bem 
individualmente o que está 
r e f l e t i n d o  n o  c o l e t i v o .  
“Estávamos atrás dessa vitória, 

CONFRONTO

Mato-grossense terá um confronto decisivo
nesta quarta encerrando a primeira fase

Ao menos uma partida terá contornos decisivos, União de Rondonópolis e Cuiabá, que se enfrentam no estádio Luthero Lopes, em confronto que vale a liderança

Só Notícias Foto: Reprodução

rodada servirão apenas 
para definir a colocação de cada 
clube. Em Barra do Garças o 
Araguaia recebe o já rebaixado 
Juara. 

O time de Barra é  7º 
c o l o c a d o .  U m a  v i t ó r i a ,  
combinada com derrota do 
Mixto, poderá fazer o time 
terminar em 6º. Em Sinop, 
jogarão Sinop e Dom Bosco. O 
Galo do Norte precisa vencer e 
torcer por derrota do Luverdense 
p a r a  t e r m i n a r  n a  q u a r t a  
colocação. 

O Dom Bosco terá que 

 última rodada da primeira 
fase do Campeonato AM a t o - g r o s s e n s e  

Eletromóveis Martinello será 
disputada nesta quarta-feira. Ao 
menos uma partida terá contornos 
d e c i s i v o s ,  U n i ã o  d e  
Rondonópolis e Cuiabá, que se 
enfrentam no estádio Luthero 
Lopes, em confronto que vale a 
liderança.

O Cuiabá tem 20 pontos, 
com seis vitórias, dois empates, 
está invicto e está com 11 gols de 
saldo. Já o União ocupa a segunda 
colocação com 17 pontos, cinco 

vitórias, dois empates e 
uma derrota, com nove gols.

Jogando em casa, o time 
de Rondonópolis precisará de 
uma vitória simples para terminar 
a fase na primeira colocação. Para 
o Cuiabá, que ficou a maior parte 
da primeira fase em primeiro, 
basta um empate fora de casa para 
garantir a liderança.A vantagem 
de ser o primeiro lugar da 
primeira fase é que a equipe terá o 
direito de decidir todas as fases 
eliminatórias dentro de casa. 
Inclusive em uma possível final.

Os demais jogos da última 

Foto: Reprodução

ESTADUAL

Rocha enaltece grupo do Luverdense pela
partida ofensiva na vitória sobre o Mixto

Só Notícias

Luverdense está com 13 pontos, ocupando a 4ª colocação

Ultima rodada da 1ª fase terá contornos decisivos

06
Cáceres-MT, quarta-feira 20 de março de 2019

EDITAL 006/2019
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT - SSPM
Considerando que todas as chapas foram inabilitadas para participar do pleito eleitoral do Edital 001/2019 das eleições para o preenchimento de cargos da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal deste Sindicato. 
Considerando que a judicialização dos representantes das chapas inabilidades não obtiveram concessão de liminares favoráveis para participação do pleito. 
Considerando a necessidade urgente em realizar a eleição para mandato 2019/2022. 
O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT– SSPM, no uso das suas atribuições estatutárias, torna público que, na conformidade das normas estatutárias, 
estão convocadas eleições para o preenchimento de cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deste Sindicato e que, por isso, se encontram abertas as inscrições para registro de Chapas 
e, em função disso, convoca todos os Associados para o pleito eleitoral que se realizará no dia 23/05/2019 (quinta-feira), no horário das 8h00 às 17h00 na sede social do SSPM, na Avenida 
Getúlio Vargas, n. 2.000, Santa Isabel (em frente à sede da Prefeitura Municipal), na cidade de Cáceres – MT, cujas eleições reger-se-ão pelas normas do Estatuto Social do SSPM e pelas 
normas seguintes deste Edital. 
I – DO DIREITO DE SER VOTADO 
Art. 1º. Poderão concorrer aos Cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, respeitadas as restrições estipuladas no Estatuto Social do SSPM e as definidas neste Edital, todos os 
servidores públicos regularmente associados no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT- SSPM. 
Art. 2º. A Diretoria Executiva e Conselho Fiscal são compostos dos seguintes cargos eletivos: 
Diretoria Executiva: 
a) Presidente;  b) Vice-Presidente;  c) Secretário-Geral;  d) Secretário Adjunto;  e) Tesoureiro;  f) Tesoureiro Adjunto;  g) Diretor-Técnico. 
Conselho Fiscal: 
a) 03 (três) membros titular e 03 (três) suplentes. 
Art. 3º. Somente poderão disputar os cargos eletivos os associados que, cumulativamente, reúnam os seguintes requisitos: 
a) estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários, comprovado por atestados fornecidos pela Tesouraria do SSPM, que comprove a inexistência de débitos pendentes e pela Secretaria do 
SSPM, que comprove a inexistência de condenação em processo administrativo disciplinar no âmbito do SSPM;  b) não estejam investidos em qualquer cargo comissionado e/ou função de 
confiança na Administração Pública direta ou indireta municipal, estadual ou federal; c) tenham ingressado no quadro social do SSPM há mais 06 (seis) meses da data do pleito eleitoral;  d) 
tenham sido comprovadamente desligados de cargo comissionado e/ou função de confiança da Administração Pública federal, estadual ou municipal há, pelo menos, seis meses da data do 
pleito eleitoral;  e) ter ilibada conduta social comprovada por certidão negativa fornecida pelo Ofício de Protestos de Títulos Cambiais, que ateste a inexistência de débitos no local de 
residência nos últimos seis meses e certidão negativa fornecida pelos Cartórios Distribuidores da Justiça Estadual e Federal, que demonstrem a inexistência de sentenças condenatórias penais 
transitada em julgado. 
II – DO DIREITO DE VOTAR 
Art. 4º. Somente poderão votar os associados que tenham ingressado no quadro social do SSPM até o dia 20 de dezembro de 2018 e, ainda, estejam em pleno gozo dos seus direitos conforme 
definidos no Estatuto Social do SSPM e neste Edital. 
Parágrafo Único. O voto será exercido pessoalmente pelo associado, não sendo permitido votar por procuração, nem por correspondência. 
III – DO REGISTRO DAS CHAPAS 
Art. 5º. Os pedidos de registro das chapas concorrentes à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, deverão ser protocolizados na Secretaria do SSPM, sita na Avenida Getúlio Vargas, n. 2000, 
Santa Isabel, na cidade de Cáceres – MT, no período de 03/04/2019 a 08/04/2019, no horário das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. 
§ 1º. Será aberta, pela Secretaria do SSPM, pasta única para cada pleito, onde serão arquivados todos os documentos relativos às eleições. 
Art. 6º. Cada Chapa conterá o nome completo dos concorrentes aos respectivos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, instruído com cópia legível de documentos de identificação 
civil reconhecidos legalmente, de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF), cartão PIS/PASEP, comprovante de endereço e declaração firmada de 
inexistência, na Chapa, de relação de parentesco civil até ao terceiro grau ou de parentesco por afinidade entre os membros disputantes conforme estabelecido neste Edital. 
Art. 7º. É vedada a formação de Chapa por cônjuges, conviventes e/ou pessoas que compartilhem a vida conjuntamente, independentemente de terem residência comum, parentes, 
consangüíneo ou afim, de algum dos associados, em linha reta, na colateral ou transversal, até o terceiro grau para disputar cargos na Diretoria Executiva do SSPM. 
Art. 8º. A inscrição das Chapas será feita mediante requerimento acompanhado da comprovação documental do preenchimento dos requisitos previstos no Estatuto Social e neste Edital, 
contendo a assinatura de todos os seus membros e entregue à Comissão Eleitoral no prazo e local previstos neste Edital. 
Art. 9º O requerimento será protocolizado na secretaria do SSPM, colhendo-se a respectiva chancela de recebimento. 
Art. 10. Todas as Chapas apresentadas para registro deverão conter uma denominação, para efeito de identificação. 
Art. 11. As Chapas inscritas, com os nomes dos candidatos e respectivos cargos, serão divulgadas no átrio do SSPM pela Diretoria Executiva do SSPM no dia 10 de abril de 2019. 
IV – DA HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS 
Art.12. A homologação das candidaturas será feita pela Comissão Eleitoral, que procederá a uma verificação do preenchimento dos requisitos exigidos aos candidatos por este Edital, com 
vistas à habilitação e homologação do registro das candidaturas.
Art. 13. A Comissão Eleitoral terá até o dia 22 de abril de 2019 para homologar as candidaturas, sendo no mesmo dia publicado a lista das chapas concorrentes habilitadas a disputar os cargos 
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
Art. 14. Considerar-se-á inabilitada para registro a Chapa que não apresentar nomes para todos os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e também, deixar de atender aos requisitos 
estabelecidos neste Edital e no Estatuto Social do SSPM. 
V – DAS IMPUGNAÇÕES 
Art. 15. Qualquer associado ao SSPM, ou a Comissão Eleitoral ex officio, poderá impugnar os pedidos de registro de candidaturas ou as que forem homologadas. As impugnações poderão ser 
feitas no período de 22/04/2019 a 16/05/2019, no horário das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, por meio de requerimento escrito e assinado pelo impugnante devidamente qualificado e 
identificado, contendo as razões fáticas e jurídicas acompanhadas das provas dos fatos alegados dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral e protocolizado na Secretaria do SSPM conforme 
estabelecido neste Edital. 
Parágrafo Único. Será denegada, de plano, admisibilidade às impugnações genéricas, considerando-se como tal aquelas que não contenham a narração articulada, certa e determinada dos 
fatos alegados e, ainda, que estiverem desprovidas da comprovação dos fatos alegados. 
Art. 16. Oferecida à impugnação, o Presidente da Comissão Eleitoral mandará ouvir a parte interessada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo tal prazo ser dilatado a critério da 
Comissão Eleitoral conforme cada caso concreto. 
Art. 17. A intimação da parte interessada, a que alude o artigo 16 deste Edital, será feita mediante publicação da mesma no átrio da sede do SSPM ou, a critério da Comissão Eleitoral, por 
qualquer outro meio existente na pessoa de qualquer membro da Chapa inscrita, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
Art. 18. No caso de intimação pessoal, a recusa por qualquer membro da Chapa inscrita que opor sua ciência no documento intimatório será certificada nos autos pela Comissão Eleitoral e a 
mesma acarretará presunção positiva de veracidade da ciência para todos os efeitos. 
Art. 19. Ocorrendo pedidos de impugnações, e após a manifestação da parte interessada, estas serão analisadas e decididas pela Comissão Eleitoral, com decisão fundamentada publicada até 
às 17h00 horas do dia 16 de maio de 2019. 
Art. 20. Da decisão da Comissão Eleitoral sobre impugnação de pedido de registro de candidaturas não caberá qualquer recurso. 
VI – DAS ELEIÇÕES 
Art. 21. As eleições serão realizadas no dia 23 de maio de 2019, na sede social do SSPM, sita na Avenida Getúlio Vargas, n. 2.000, Santa Isabel, na cidade de Cáceres – MT, no horário das 8h00 
às 17h00. 
Art. 22. As eleições para preenchimento dos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal serão por voto universal, pessoal, direto e secreto. 
Art. 23. O voto para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será na chapa. 
Art. 24. As eleições serão dirigidas por uma Comissão Eleitoral nomeada pela Diretoria Executiva do SSPM, constituída por 03 (três) membros, sendo 01 (um) presidente e 02 (dois) vogais, 
com direito a voz e voto e com amplos poderes para solucionar qualquer questão durante os trabalhos eleitorais, obedecidas às normas estatutárias. 
Parágrafo Único. Se necessário, o Presidente da Comissão Eleitoral convocará servidores associados para auxiliar na consecução de todos os trabalhos pertinentes às eleições, desde que não 
estejam concorrendo a alguma das chapas. 
Art. 25. A Secretaria do SSPM fornecerá, até o dia 09 de maio de 2019, a lista completa e atualizada de eleitores quites e aptos a votar, cuja lista deverá estar afixada em local de fácil acesso 
para consulta, até o horário inicial da eleição, e disponível para manuseio pela Comissão Eleitoral. 
Art. 26. Cada Chapa poderá indicar, no ato de sua inscrição sob pena de presunção de renúncia, 02 (dois) associados com identificação pessoal para integrar a Comissão Eleitoral, na condição 
de fiscais sem direito a voto na Comissão Eleitoral para acompanhamento dos atos até a conclusão do pleito eleitoral. 
Art. 27. Cada Chapa poderá indicar à Comissão Eleitoral 03 (três) associados, com direito a voz e voto com identificação pessoal completa, para composição da Comissão Eleitoral, cuja 
indicação deverá ocorrer nos dias 03 a 08 de abril de 2019, no horário das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, sob pena de presunção de renúncia a tal direito. 
Parágrafo Único. No caso de haver um número superior de associados para composição da Comissão Eleitoral, o Presidente do SSPM realizará sorteio dos nomes indicados. 
Art. 28. A apuração dos votos será efetuada pela Comissão Eleitoral em sala devidamente identificada e iniciar-se-á imediatamente após o término da votação, na presença dos fiscais 
indicados pelas Chapas concorrentes. 
Art. 29. Em caso de empate ou anulação da votação será convocada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, Assembleia Geral para realização de nova eleição no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias contados da data da eleição anterior, somente podendo concorrer as Chapas empatadas ou, no caso de anulação, todas as Chapas já registradas e que foram habilitadas ao processo 
eleitoral. 
Parágrafo Único. Persistindo o empate, serão realizadas quantas Assembleias Gerais forem necessárias à decisão do pleito eleitoral, obedecendo-se às regras estabelecidas neste Edital e às 
normas estatutárias. 
Art. 30. O Presidente da Comissão Eleitoral determinará a lavratura da ata das eleições logo após o término da apuração dos votos e determinará a publicação dos resultados no átrio da sede do 
SSPM. 
VII - DOS RECURSOS 
Art. 31. Após a publicação do resultado eleitoral, a Chapa interessada poderá interpor recurso dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral dentro do prazo de 02 (dois) dias, sob pena de 
preclusão, contendo as razões de fato e de direito impugnando o resultado do pleito eleitoral, acompanhado das provas dos fatos alegados. 
Parágrafo Único. Será denegada, de plano, admisibilidade aos recursos genéricos, considerando-se como tal aqueles que não contenham a narração articulada, certa e determinada dos fatos 
alegados e, ainda, que estiverem desprovidos da comprovação dos fatos alegados. 
Art. 32. Interposto o recurso, o Presidente da Comissão Eleitoral mandará ouvir a parte interessada no prazo de 02 (dois) dias, podendo tal prazo ser dilatado a critério da Comissão Eleitoral 
conforme cada caso concreto.
Art. 33. A intimação da parte interessada, a que alude este Edital, será feita mediante publicação da mesma no átrio da sede do SSPM ou, a critério da Comissão Eleitoral, por qualquer outro 
meio existente na pessoa de qualquer membro da Chapa inscrita, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
Art. 34. No caso de intimação pessoal, a recusa por qualquer membro da Chapa inscrita que opor sua ciência no documento intimatório será certificada nos autos pela Comissão Eleitoral e a 
mesma acarretará presunção positiva de veracidade da ciência para todos os efeitos. 
Art. 35. Existindo recursos interpostos, e após a manifestação da parte interessada, esses serão analisados e decididos pela Comissão Eleitoral, com decisão fundamentada publicada até as 
17h00 do dia 25 de maio de 2019. 
Art. 36. Da decisão da Comissão Eleitoral sobre recursos interpostos não caberá qualquer recurso. 
VIII -DOS PRAZOS 
Art. 37. Para efeitos de impugnação do pedido de registro de candidatura e interposição de recurso ao resultado do pleito eleitoral, computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e 
incluindo o do vencimento. 
Art. 38. Os prazos não se interrompem nem se suspendem em razão do advento de feriados ou em razão do termo a quo ou ad quem coincidir com os dias de sábados ou domingos. 
IX – DO CALENDÁRIO ELEITORAL 
Art. 39. O calendário eleitoral é o que está definido neste Edital.

X – DA POSSE 
Art. 40. Os membros eleitos para a Diretoria Executiva tomarão posse dos respectivos cargos no dia 27 de maio de 2019, às 18 horas no auditório da sede social do SSPM, sita na Avenida 
Getúlio Vargas, n. 2.000, Santa Izabel (em frente à sede da Prefeitura Municipal), na cidade de Cáceres – MT. 
XI – DO MANDATO
Art. 41. O mandato da Diretoria Executiva terá duração de 03 (três) anos conforme norma estatutária. 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art.42. Este edital será publicado no átrio do SSPM e em jornal de circulação escrita ou eletrônica. 
Art. 43. Qualquer dúvida ou esclarecimento acerca da eleição, bem como os requerimentos e recursos serão destinados ao Presidente da Comissão Eleitoral e protocolados na Secretaria do 
SSPM. 
Art. 44. Os casos omissos neste edital e no Estatuto Social do SSPM serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
Art. 45. É assegurado a todos os candidatos a livre manifestação e acesso ao SSPM para divulgação de suas propostas eleitorais, obedecendo às normas estabelecidas pelo SSPM. 
Art. 46. Todas as referências ao endereço da Tesouraria e Secretaria do SSPM e da Comissão Eleitoral do SSPM, ainda que não constante expressamente neste Edital, correspondem para todos 
os efeitos ao endereço do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT – SSPM, sita na Avenida Getúlio Vargas, n. 2.000, Santa Isabel (em frente à sede da Prefeitura 
Municipal), na cidade de Cáceres – MT. 
Art. 47. A Comissão Eleitoral poderá rever seus atos a qualquer tempo até um dia antes da posse dos membros da Chapa eleita. 
Art. 48. São condutas vedadas aos membros da Chapa concorrente: 
a) o fornecimento, de forma direta ou indireta, de meio de transporte, alimentação e bebidas alcoólicas a eleitores no dia da eleição; 
b) a doação de camisetas, de combustíveis e lubrificantes ou de qualquer coisa, de qualquer natureza, que tenha relação com o pleito eleitoral tendente a aliciar eleitores; 
c) a imputação de ofensas pessoais ou fatos de natureza caluniosa, injuriosa e/ou difamatória a qualquer associado do SSPM; 
d) a promessa de benefício particular, de qualquer natureza, em decorrência do pleito eleitoral, que viole as normas estatutárias e legais, tendente a captar votos ou aliciar eleitores. 
Art. 49. A declaração incompleta ou com incorreções nominais e/ou a falsa declaração, sob as cominações previstas em lei, acarretará, sem prejuízo da responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na inadmissibilidade da candidatura até a homologação da Chapa ou registro de candidatura, se após esta, ou, ainda, na cassação do registro após a eleição. 
Art. 50. Os pedidos e recursos que não tiverem resposta escrita da Comissão Eleitoral no prazo assinalado neste Edital presumem-se, respectivamente, indeferidos ou improvidos conforme o 
caso concreto para todos os efeitos legais, salvo justificativa de motivo justo para resposta em tempo hábil. 
Art. 51. Os formulários anexos a este Edital são os que deverão ser preenchidos completamente e estar acompanhados com o pedido de registro da Chapa, sob as cominações previstas neste 
Edital. 
Art. 52 A data do início do pleito será primeiro dia útil após publicação. 
Cáceres – MT, 19 de março de 2019. 

ANEXO I - PEDIDO DE REGISTRO DE CHAPA
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT – SSPM. 
Nós, na qualidade de membros abaixo identificados e qualificados, vimos, à vossa presença, considerando o desejo de disputar a eleição para preenchimento dos cargos da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal do SSPM, requerer o registro da Chapa consoante os nomes de cada um com a indicação dos respectivos cargos, juntamente com os documentos 
comprobatórios anexos listados abaixo. 
NOME DA CHAPA E DOS MEMBROS 
Nome da Chapa: ________________________________________________________ 

Ilustríssimo Senhor Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT – SSPM. 
A CHAPA .................................................., vem, à vossa presença, na forma das disposições do Edital de Eleições, indicar, os 02 (dois) associados ao SSPM, com direito a voz e sem direito a 
voto na Comissão Eleitoral, com suas respectivas identificações pessoais, exclusivamente para fiscalizar as eleições no dia do pleito.

 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT 
Fundado em 04 de setembro de 1989, registrado no cartório do 2º oficio/MT sob nº 468 

Livro A-2 fls. 253 v em 04/09/89 - CNPJ nº 01370626/0001-52 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário-Geral 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário Adjunto 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro Adjunto 

__________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Diretor-Técnico 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

Documentos anexos ao pedido de registro da Chapa: 
a) Cópia do documento de identificação civil reconhecido lei brasileira vigente; 
b) Cópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF); 
c) Cópia do cartão PIS/PASEP; 
d) Comprovante de endereço de cada membro da Chapa; 
e) Declaração firmada de inexistência, na Chapa, de relação de parentesco civil até ao terceiro grau ou de parentesco por afinidade entre os membros disputantes conforme 
estabelecido no Edital. 
f) Certidão Negativa fornecida pelo Ofício de Protestos de Títulos Cambiais da Comarca de Cáceres, que atesta a inexistência de débitos no local de residência nos últimos seis 
meses; 
g) Certidão Negativa fornecida pelos Cartórios Distribuidores da Justiça Estadual e Federal, que demonstrem a inexistência de sentença penal condenatória, transitada em 
julgado. 
ANEXO II - DECLARAÇÃO 
DECLARAÇÃO PARA TODOS OS FINS LEGAIS 
Nós, abaixo identificados e qualificados e no pedido de registro de Chapa ao qual este documento integra para todos os efeitos, em razão do pleito eleitoral para preenchimento 
dos cargos da Diretoria Executiva do SSPM, cuja eleição ocorrerá no dia 23/05/2019, declaramos sob as penas da lei, cientes das sanções criminais, civis e administrativas no 
caso de falsa declaração, que: 
a) na Chapa não há cônjuges, conviventes e/ou pessoas que compartilhem a vida conjuntamente, independentemente de terem residência comum, parentes, consangüíneo ou 
afim, de algum dos associados, em linha reta, na colateral ou transversal, até o terceiro grau para disputar cargos na Diretoria Executiva do SSPM; 
b) não estamos investidos em qualquer cargo comissionado e/ou função de confiança na Administração Pública direta ou indireta municipal, estadual ou federal; 
c) estamos desligados de cargo comissionado e/ou função de confiança da Administração Pública federal, estadual ou municipal há mais de seis meses da data do pleito 
eleitoral; 
d) ingressamos no quadro social do SSPM há mais 6 (seis) meses da data do pleito eleitoral; e 
e) temos residência há mais de seis meses na cidade de Cáceres – MT. 

Cáceres – MT, ....... de março de 2019. 
___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Presidente 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Vice-Presidente 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário-Geral 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário Adjunto 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro Adjunto 

__________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Diretor-Técnico 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

ANEXO III – INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

Ilustríssimo Senhor Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT – SSPM. 
A CHAPA ........................................................., vem, à vossa presença, na forma das disposições do Edital de Eleições, indicar, os 03 (três) associados ao SSPM, cujas identificações pessoais 
constam abaixo, com a finalidade da composição da Comissão Eleitoral, na condição de membro com direito a voto para realização dos atos do processo eleitoral 2019.

___________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
___________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
___________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cáceres – MT, ...... de março de 2019. 
___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Presidente 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Vice-Presidente 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário-Geral 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário Adjunto 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro Adjunto 

__________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Diretor-Técnico 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

ANEXO IV – INDICAÇÃO DE FISCAIS PARA ELEIÇÕES 

___________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
__________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cáceres – MT, .... de março de 2019. 
___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Presidente 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Vice-Presidente 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário-Geral 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Secretário Adjunto 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Tesoureiro Adjunto 

__________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Diretor-Técnico 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Membro Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

___________________________________ 
Nome: 
CPF: 
Cargo: Suplente Conselho Fiscal 

ao material apreendido, 
caracteriza o local como uma 
boca de fumo.

Os suspei tos  foram 
d e t i d o s  e m  f l a g r a n t e  e  
encaminhados à delegacia para as 
devidas providências.
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promoção em todos os 
espaços sociais e políticos de 
poder.

A Mostra aconteceu em 
Cáceres, entre os dias 15 e 16 de 
março e foi realizado pelo Centro 
de Referência de Direitos 
Humanos (CRDH) da Unemat, 
Campus Jane Vanini, em parceria 
com a Adunemat. 

Contou com o apoio dos 
parceiros DCE, SINTEP, CMDM 
Cáceres, SINASEFE e Unopar.

cenário político e social.
O evento, que buscou dar 

continuidade às discussões 
iniciadas na primeira edição, foi 
forte, bonito e potente do ponto 
de vista político, científico e 
cultural. 

Foi um deleite para os 
olhos, para as bocas e para os 
corpos de todxs que estiveram 
conosco  refletindo, colaborando 
e debatendo sobre as mulheres na 
atualidade, bem como sua 

 oram dois dias inteiros de 
programação, mais de F3 0 0  p a r t i c i p a n t e s  

inscritos, 3 rodas de conversa, 8 
oficinas, 35 pôsteres na mostra 
acadêmica com diferentes 
t emá t i ca s  abo rdadas  nos  
trabalhos científicos, e ainda, 
muitos artistas locais que 
trouxeram  sua arte para se juntar 
a  n ó s  n e s s a  i m p o r t a n t e  
mobilização evidenciando a 
participação das mulheres no 

pasta base de cocaína, 
dinheiro em notas e moedas.

O s  p o l i c i a i s  a i n d a  
descreveram que a residência 
possui insalubridade, odor de 
entorpecente, presença frequente 
de usuários. Tudo isso, somado 

Combate – Dra. Letícia 
Costa Barros  e a Lei nº 
1 3 . 7 1 8 / 2 0 1 8  ( L e i  d e  
Importunação Sexual) – Dra. 
Débora Pacheco Quidá.

O evento foi realizado 
para discutir as formas de 
prevenção e repressão à violência 
doméstica contra a mulher.

“Uma reflexão sobre esse 
assunto é muito importante para 
os acadêmicos de Direito, uma 
vez que contribui para a 
construção de operadores de 
Direito que abordam esse tema de 
maneira crítica”, explicou o 
Coordenador do curso, Joacir 

s acadêmicos do 1º e 2º 
semestres de Direito da OFAPAN, em parceria com 

a Comissão da Mulher Advogada 
da Subseção da OAB de 
Cáceres/MT, se reuniram no 
último dia 15 para falar sobre o 
mês da mulher, com o tema: 
“Mesa-Redonda pelo Fim da 
Violência Contra a Mulher”.

A Presidente da Comissão 
da Mulher Advogada, Dra. Linnet 
Mendes Dantas, presidiu os 
trabalhos, com os seguintes 
temas: Evolução do Direito da 
Mulher no Brasil – Dra. Juliana 
Sales Pavini; Violência On-line 
Contra a Mulher: Reflexos e 

 rês pessoas foram detidas 
durante abordagem em Tuma residência no bairro 

Jardim São Paulo, em Mirassol 
D ' O e s t e ,  p o r  a s s o c i a ç ã o  
criminosa e tráfico de drogas. 
E.L.S. (33), S.A.L.S. (33) e 
E.B.S. (46) foram presos na tarde 
deste domingo (17) e a Polícia 
Militar também apreendeu 
drogas e dinheiro.

A residência, localizada 
na Rua Paraíba, é frequentada por 
usuários de drogas. Lá morava 
um casal, que seria o responsável 
pela venda do entorpecente. Em 
ronda pela região os policiais 
c o n f i r m a r a m  a  g r a n d e  
movimentação de pessoas 
entrando e saindo da residência.

Os policiais entraram na 
casa para a abordagem e 
encontraram porções de pasta 
base de cocaína com os suspeitos 
e em cima do sofá, além de uma 
balança. Na continuidade das 
buscas, foram encontrados 
objetos de origem duvidosa e sem 
nota fiscal. 

N o  t o t a l ,  f o r a m  
apreendidos um quilo de pasta 
base de cocaína, 45 trouxas de 

ARTE E CULTURA

Cerca de 300 pessoas participaram da
Mostra de Trabalhos Sobre Mulheres

Assessoria

O evento, que buscou dar continuidade às discussões iniciadas na primeira edição, foi forte, bonito e potente do ponto de vista político, científico e cultural

Foto: Adunemat

PONTO DE VENDA

PM fecha cerco em residência que
comercializava droga em Mirassol

Assessoria

Foto: PM-MT

MESA REDONDA

Acadêmicos de Direito e Comissão da Mulher da
OAB debateram sobre Violência contra a Mulher
Assessoria

Foto: Assessoria

Evento debateu a prevenção e repressão à violência doméstica contra a mulher

Produtos apreendidos na residência

Mostra reuniu diversos trabalhos com temáticas diferentes
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Vila Bela da Santíssima Trindade, 
primeira capital de Mato Grosso, 
comemorou nesta terça-feira (19) seus 
267 anos de fundação e voltou a ser, 
simbolicamente, capital do Estado numa 
grande celebração da cultura mato-
grossense. Cidade festejada pelo 
imensurável valor histórico, Vila Bela é 
rica culturalmente e seus cenários são de 
rara beleza.  Sejam as ruínas da 
monumental Igreja Matriz, do período 
colonial, ou as cachoeiras e mata do 
Parque Estadual Ricardo Franco, a cultura 
singular é realçada ainda pelas 
manifestações artísticas de grande 
relevância para constituição da identidade 
cultural mato-grossense, como as danças 
do Congo e Chorado.

Um lugar especial que merece 
reverência. Além disso, a história do 
Estado está intrinsecamente ligada à de 
Vila Bela da Santíssima Trindade. 
Denominada por seus descobridores 
como Minas do Mato Grosso, a região 

localizada às margens do Vale do 
Guaporé, mais tarde, tornou-se uma vila 
que  se rv ia  de  pon to  de  apo io  
administrativo e militar. Com a criação da 
capitania de Mato Grosso, em 1748, 
tornou-se Vila Bela da Santíssima 
Trindade em 19 de março de 1752. 

Segundo o historiador João 
Carlos Ferreira, “a escolha do nome 
provinha do costume da época colonial de 
designar por Vila a sede municipal e 
expressão de admiração pelo lugar – 
bela”. A primeira sede da Capitania de 
Mato Grosso, com o passar do tempo, e ao 
perder a condição de capital para Cuiabá, 
passou a chamar-se Mato Grosso, mas em 
1978, a Lei Estadual nº 4.014, devolveu a 
denominação antiga ao município: Vila 
Bela da Santíssima Trindade.
Capital de Mato Grosso- No tempo 
presente, o período glorioso da cidade é 
reavivado para celebrar o aniversário do 
município. E assim, simbolicamente, o 
título de capital mato-grossense volta a ser 

da cidade que originalmente detinha o 
posto. E por isso mesmo, o Governo 
Itinerante tem sua sede transferida para o 
Palácio dos Capitães Generais, em Vila 
Bela.  

Os moradores se entusiasmam 
com as celebrações, como dona 
Astrogilda Leide de França, 89 anos. 
Nascida em Vila Bela, a mais velha 
dançarina do Chorado, diz que é uma 
honra poder participar das festividades. 
“É um prazer ver Vila Bela transformada 
e m  c a p i t a l  n o v a m e n t e .  É  u m  
reconhecimento e uma lembrança do 
passado, da passagem de capital. Amo 
minha cidade, aqui temos uma vida 
favorável, muito tranquila. Estou muito 
feliz”, disse emocionada.

O evento, que contou com a 
presença do vice-governador Otaviano 
Pivetta e do secretário adjunto de Cultura, 
Esporte e Lazer, José Paulo Traven, além 
de deputados estaduais e autoridades 
políticas do município, como o prefeito 
Wagner Vicente da Silveira, começou 
pouco depois das 8h, com hasteamento de 
bandeiras, na Praça Central. 

O vice-governador destacou que 
este foi o momento de estreitar laços com 
a Prefeitura da cidade. “É uma honra para 
nós do governo participarmos de um 
momen to  t ão  h i s tó r i co .  Venho  
representando o governador Mauro 
Mendes para trazer a mensagem de que 
Mato Grosso é um Estado rico 
culturalmente e que Vila Bela, em 
especial, que foi o começo do Estado, 
primeira capital de Mato Grosso, carrega 
valores culturais muito importantes para a 
história de Mato Grosso. Vamos conversar 
com o prefeito para ouvir as necessidades 
do município e tomar providências de 
maneira prática", disse ele. 

Bem como o vice-governador, o 
secretário adjunto José Paulo Traven 
destacou a importância de valorizar as 
raízes históricas. “Nada mais justo do que 

ter uma data durante o ano para 
relembrar que Vila Bela foi a primeira 
capital de Mato Grosso. Vila Bela é um 
tesouro ambiental e cultural, é um dos 
municípios que conserva suas raízes de 
maneira muito forte, com um potencial 
turístico-cultural e ambiental imenso. E a 
presença do vice-governador reafirma o 
compromisso do govenador Mauro 
Mendes com Vila Bela. Tenho certeza que 
durante este governo viremos muitas 
vezes aqui. Temos orgulho desse povo 
forte e aguerrido”.

Depois da solenidade de 
h a s t e a m e n t o  d a s  b a n d e i r a s ,  a  
programação seguiu com a apresentação 
da fanfarra da Escola Municipal Ricardo 
Franco, apresentação da Guarda Mirim, 
dança do Congo e a tradicional Missa 
Comemorativa, na Igreja Matriz. Após a 
missa, autoridades políticas se reuniram 
com a equipe de Governo, deputados, 

municipal de cultura, Francisco 
Robin e vereadores da região, reunião 
realizada no Palácio dos Capitães 
Generais.  

O prefeito da cidade, Wagner da 
Silveira, pontua que o evento é como uma 
reunião realizada entre Governo e 
população. “A presença de representantes 
do Governo em Vila Bela é uma 
aproximação muito necessária. É uma 
oportunidade que temos para reivindicar 
as nossas necessidades. Politicamente é 
muito importante.

Estamos muito agradecidos pela 
presença do vice-governador Pivetta. É 
um reconhecimento histórico. De acordo 
com a lei, Vila Bela se torna capital do 
Estado novamente, um orgulho muito 
grande”, comemora.

A transferência da capital de 
Mato Grosso para Vila Bela, atende a uma 
determinação da Lei Estadual nº 
10.377/2016.

Lambari D´Oeste – MT, 14 de Março de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e Agropecuária Novo Milênio LTDA, 
localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I, Parque Industrial de 
Lambari D´Oeste – MT, Comunica a todos, que estão abertas vagas 
exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 
18 anos para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a sexta 
– feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo Telefone: (65) 
3228.1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste) 
ou e-mail: elaine.munizrh@gmail.com e tatiana.rh@cooperb.com.br 
Venha fazer parte da nossa equipe.

GOVERNO ITINERANTE

Aniversário de 267 anos de Vila Bela marca
 a transferência da capital de Mato Grosso

O evento, que contou com a presença autoridades políticas, teve dança do Congo, fanfarra e Missa Comemorativa na Igreja Matriz

Assessoria/Secom-MT 
Foto: Mayke Toscano

Ruínas da monumental Igreja Matriz, do período colonial
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