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Mostra de Trabalhos sobre Mulheres
Formação política: Poderes e vida 
política de/para mulheres
SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO
9:00 – Abertura
11:00 - Atividades culturais
14:00 - Mesa de debates: Experiências 
de liderança e participação nos 
movimentos sociais e políticos
19:00  -  Most ra  de  t raba lhos ;  
Inauguração do Espaço Jane Vanini; 
Exposição de Obras sobre Mulheres e 
Feira de Artesanatos, Artefatos e 
G ê n e r o s  A l i m e n t í c i o s
SÁBADO, 16 DE MARÇO
8:00 - Roda de conversas: 'O discurso 
sobre o feminino e seus significantes'
10:00 - Roda de conversas: 'O 
feminismo na internet: O impulso do 
feminismo pelas ações das ativistas 
virtuais'
14:00 - Oficinas de experiências e 
produções
19:00 - Mesa de debates: Liderança e 
participação política da mulher: O 
direito de votar e ser votada;  Do direito 
ao voto às conquistas atuais; Cotas, 
fundos partidários e horário eleitoral 
gratuito e Democracia paritária.
21:00 - Atividades culturais

 om objetivo de promover 
reflexões sobre as mudanças e Cimplicações da mulher no 

cenário político e social, o Centro de 
Referência em Direitos Humanos 
Professora Lúcia Gonçalves (CRDH-
PLG) da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) em parceria com 
Associação de Docentes da Unemat 
(Adunemat), realizam a 2ª edição da 
Mostra de Trabalhos sobre Mulheres. O 
evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de 
março, na Unemat, em Cáceres.

A mostra, que chega com força 
na sua segunda edição, compartilhará 
experiências, estudos e pesquisas sobre 
mulheres, propiciando um espaço de 
debates sobre mulheres na atualidade, de 
modo a sensibilizar a sociedade para sua 
promoção em todos os espaços sociais e 
políticos de poder. 

Para a coordenadora do evento, 
professora e pesquisadora Giulianna 
Zilocchi Miguel, "O objetivo da mostra 
é colocar em pauta discussões sobre a 
participação das mulheres no cenário 
político e social, dando continuidade às 

discussões  in ic iadas  na  
primeira edição, realizada em 2017".  A 
representante do DCE, Suyane 
Pastorello, frisa a importância do evento 
para a comunidade, "esse evento, 
totalmente voltado para as mulheres e 
temáticas que lhes dizem respeito é 
extremamente valioso e deve servir para 
que mais eventos desse formato sejam 
organizados, buscando preparar 
mulheres para serem multiplicadoras 
junto a outras".

Além do Centro de Referência 
de Direitos Humanos e Adunemat, que 
se juntam na realização do evento, a 
mostra conta com outros parceiros, 
como o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM), o 
Diretório Central do Estudantes (DCE), 
o Sindicato dos Trabalhadores no 
Ensino Público de Mato Grosso 
(Sintep), o Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe) e a Universidade Norte do 
Paraná (Unopar).
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: II 

EJA da Escola Dr. José 
Rodrigues Fontes, no bairro Cavalhada, 
a se deslocarem por cerca de 6km até a 
Milton Marques Curvo (ida e volta). A 
distância inviabiliza condições estáveis 
de aprendizado, visto que muitos alunos 
também trabalham.
A audiência - Quando convidado a 
justificar a decisão de fechar as 
extensões e atividades na escola Dr. José 

despesas, e o vereador Cézare 
Pastorello observou que o Rodrigues 
Fontes não possui sala anexa do CEJA, 
tendo seu próprio EJA, e por isso não 
deveria ter sido afetado pela portaria, 
que diz respeito apenas às salas anexas e 
compartilhadas dos CEJAs. O vereador 
Rubens Macedo fez coro aos protestos 
contra a medida e disponibilizou o carro 
da Câmara Municipal para as viagens 
até a sede do Governo.

Na pessoa do vereador Claudio 
Henrique Donatoni, a Comissão de 
Educação da Câmara afirmou que o 
Poder Legislativo “não está sendo 
omisso”, citando os esforços feitos, e 
sinalizou para a marcação de uma 
audiência com o Governador Mauro 
Mendes (DEM) para discutir a medida. 
Relatou-se, também, a proatividade dos 
vereadores Rosinei Neves (PV) e 
Jerônimo Gonçalves (PSB), que 
assinaram abaixo-assinados junto a 
alunos.

Rodrigues Fontes e dar outras 
explicações, o representante preferiu 
não se manifestar e permaneceu o 
restante da audiência apenas como 
ouvinte e observador. De imediato o 
microfone foi disponibilizado para a 
população prestar suas preocupações e 
reivindicações. Aleonis Martins da 
Silva, aluno do Rodrigues Fontes, pediu 
uma solução para o problema. Ele citou 
as longas caminhadas que passaram a 
ser rotina para alunos que moram longe 
do centro, muitos dos quais trabalham, e 
que a decisão afeta mais de 120 pessoas.

O aluno também contestou a 
necessidade de ir até Cuiabá apenas para 
falar com o Governo Estadual e explicou 
a importância do acesso ao programa: 
“Queremos que um servente de pedreiro 
também possa ser um advogado, que um 
pedreiro seja um arquiteto”.

A professora Edileuza Oliveira 
atribuiu a medida a uma tentativa 
arbitrária do Governo de cortar 

navais, aereonavais e de 
Fuzileiros Navais do Com 6º DN, sendo 
eles: navios do Comando da Flotilha de 
Mato Grosso, um helicóptero “Esquilo” 
e um grupamento operativo de fuzileiros 
navais. Além disso, os exercícios 
contarão, também, com a participação 
de meios da Força de Fuzileiros da 
Esquadra e do Comando-em-Chefe da 
Esquadra, bem como de uma Lancha 
Guardian-25 do Exército Brasileiro e de 
um avião A-29 da Força Aérea 
Brasileira.

No próximo domingo,17,  está 
prevista visitação pública aos navios 
empregados na Operação, no período de 
9h às 18h, no Cais.

 erca de 400 militares participam 
da Operação Celeiro IV, Crealizada pela Marinha do 

Brasil, no Estado de Mato Grosso.
A Operação, que ocorre até o 

dia 29 de março, envolve exercício de 
operações ribeirinhas, ações de 
assistência hospitalar e levantamento 
hidrográfico. O objetivo é incrementar o 
nível de adestramento das organizações 
militares, levar assistência médica aos 
ribeirinhos, fiscalizar o tráfego 
aquaviário e aumentar a segurança da 
navegação no rio Paraguai.

A Operação, realizada na 
região pantaneira de Cáceres, conta com 
a participação de  militares, meios 

om a presença de professores, 
d i r e t o r e s ,  a l u n o s  e  Crepresentantes da Secretaria 

Estadual de Educação,  a  audiência 
pública que aconteceu na noite de 
quarta-feira, na Câmara Municipal de 
Cáceres, foi marcada por protestos e 
apelos, uma vez que a medida de 
realocar as salas e concentrar as aulas do 
EJA e CEJA somente na  Escola Milton 
M a r q u e s  C u r v o  e  n o  C e n t r o  
Educac iona l  Onze  de  Março ,  
desagradou centenas de alunos 
beneficiados pelo programa Ensino de 
Jovens e Adultos.

A discussão envolta ao 
remanejamento, teve início às 18h30, 
com o apoio dos  vereadores Rubens 
Macedo (PTB), Claudio Henrique 
Donatoni (PSDB), Valdeníria Dutra 
(PSDB), Elza Basto (PSD), Cézare 
Pastorello (SD) e Wagner Barone 
(PODEMOS) que representaram o 
Poder Legislativo.
Entenda a medida - A Portaria 
605/2018 publicada no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso em Novembro 
do ano passado determinou, em 
Parágrafo Único: “A partir de 2019, para 
não descaracterizar a Proposta e a 
Política dos Centros de EJA, buscando a 

melhoria do atendimento e fortalecendo 
a qualidade do ensino, não haverá 
composição de Salas Anexas e Espaço 
Compartilhado nos CEJAs.”

Em Cáceres, a oferta de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
passaria a ser concentrada na Escola 
Milton Marques Curvo e no Centro 
Educacional Onze de Março. Isto 
obrigaria, por exemplo, os 120 alunos do 

EJA E CEJA

Audiência pública que discutiu sobre o remanejamento
das salas de EJA foi marcada por protestos e apelos

Redação c/ Assessoria

A discussão envolta ao remanejamento, teve início às 18h30, com o apoio dos  vereadores Rubens Macedo (PTB), Claudio Henrique Donatoni (PSDB), 
Valdeníria Dutra (PSDB), Elza Basto (PSD), Cézare Pastorello (SD) e Wagner Barone (PODEMOS) que representaram o Poder Legislativo

Alunos do Rodrigues Fontes, pediram  uma solução para o problema

Foto: Assessoria

SEGUNDA EDIÇÃO

Unemat e Associação dos Docentes realizam em
Cáceres  2ª Mostra de Trabalhos sobre Mulheres
 Assessoria

A mostra compartilhará experiências, estudos e pesquisas sobre mulheres

Foto: Divulgação

ATENDIMENTO E SEGURANÇA

Operação Celeiro está sendo realizada
 em Cáceres pela Marinha do Brasil

Redação c/ Assessoria

Atividades de fiscalização e segurança no Rio Paraguai

Foto: Arquivo JCC
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A Operação Celeiro em 
Cáceres, que  teve início no dia 11 e 
prossegue até 29 de março, conta com 
a participação de mais de 400 
militares e envolve exercício de 
operações ribeirinhas, ações de 
assistência hospitalar e levantamento 
hidrográfico. 

O Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso (MP/MT), recomendou 
ao prefeito de Araputanga, Joel Marins de 
Carvalho (PSB), a exoneração de Valéria 
Ramos Neves do cargo de secretária de 
Assistência e Desenvolvimento Social, 
ou da irmã dela, Maria de Fátima Neves, 
que é Diretora de Planejamento da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Página 03

Página 04

Com a presença de professores, diretores, alunos e representantes da Secretaria Estadual de Educação,  a  audiência pública discutiu a Portaria 605/2018 publicada no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso, que determinou a concentração das salas de  aulas do EJA e CEJA em apenas duas escolas em Cáceres, gerou protestos e apelos na câmara 
municipal, na quarta-feira. Página 03

Oito pessoas, sendo sete já com passagens criminais, foram presas 
nesta quarta-feira (14), em Cáceres e Porto Esperidião, por estarem 
envolvidas em tráfico de drogas. Em uma das ocorrências, os suspeitos 
foram detidos com dólares e moeda boliviana. Página 04

EJA E CEJA

Audiência pública que discutiu sobre o remanejamento
das salas de EJA foi marcada por protestos e apelos

Alunos, professores e diretores se manifestaram contra a portaria, presidente da câmara 

Foto: Assessoria

Rubens Macedo colocou o carro da câmara a disposição dos alunos para irem a Cuiabá

ATENDIMENTO E SEGURANÇA

Operação Celeiro está sendo realizada
 em Cáceres pela Marinha do BrasilFoto: Arquivo JCC

Navios da operação poderão 
ser visitados neste domingo

IMPEDIMENTO

Prefeito de Araputanga por recomendação do MP terá
que exonerar secretária de assistência social ou sua irmã

Foto: Pref. Araputanga

Prefeito Joel terá 15 dias para definir

FORA DE CIRCULAÇÃO

Duas quadrilhas são desarticuladas em Cáceres e
Porto Esperidião, PM apreende moeda estrangeiraFoto: PMMT

Dinheiro apreendido com a quadrilha

Página 08Página 07

TJD instaura inquérito 
para apurar denúncias de
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A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 
doméstica e familiares. O 

momento pode envolver um contato mais 
profundo com seu mundo emocional e 
uma forte necessidade de estar mais perto 
dos seus.

Esotérico

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de concretização de 
acordos que vêm sendo 
negociados nas últimas 

semanas. O momento pode estar 
relacionado à uma rápida viagem ou à 
decisão de retomar os estudos. Dia bom 
para firmar contratos.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento 
positivo em suas finanças. O 
m o m e n t o  p o d e  e s t a r  

relacionado à concretização de um projeto 
ou contrato que envolva o aumento de 
seus rendimentos. Um bom negócio pode 
ser firmado.

A Lua entra em seu signo, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
u m  d i a  a g r a d á v e l ,  
movimentado e de bem 

estar interior. O dia pode envolver boas 
novidades, que podem envolver um 
amigo. Um bom contato comercial pode 
ser realizado e resultará rapidamente em 
um novo contrato.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com seu 
mundo emocional, que 

passa por um momento de equilíbrio. O 
dia pode estar relacionado a uma forte 
necessidade de interiorização de revisão 
de decisões já tomadas.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
u m  d i a  a g r a d á v e l ,  
especialmente no trabalho. 
O momento pode estar 

relacionado a um novo projeto, que trará 
mudanças e prazer à sua vida. Dia ótimo 
para começar um bom programa de saúde 
que envolva corpo e mente.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento em projetos 
profissionais e planos de 

negócios. O momento pode estar 
relacionado a um desejo de mudanças e/ou a 
um convite para fazer parte de um nova 
empresa ou equipe de trabalho.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com seu 
mundo mental e espiritual. 

O momento pode indicar uma forte 
necessidade de encontrar uma nova 
filosofia de vida. Dia ótimo para dedicar-
se a práticas espirituais.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento 
agradável na vida social e 

aproximação de pessoas diferentes e 
interessantes, que podem movimentar sua 
vida, pessoal ou profissional. Uma 
sociedade comercial ou um namoro pode 
começar.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia  de movimento 
agradável na vida social e 
aproximação de uma pessoa 

especial, que vai mexer com seu coração. Se 
estiver só, um romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo. Se for 
comprometido, aproveite as gostosas 
energias com seu amor.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento 
agradável na vida social e 
aproximação de pessoas 

diferentes à sua vida. Uma nova amizade 
pode ser feita e as antigas renovadas. O 
momento pode envolver a concretização 
de um projeto em equipe.

A Lua entra em Câncer, 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de interiorização e 
a p r o f u n d a m e n t o  

emocional. O dia pode estar relacionado 
à concretização de um acordo ou contrato 
envolvendo uma parceria financeira, 
uma herança ou um pedido de 
empréstimo.

By Rosane Michels

Festejou mais um ano de vida o 
amigo Claudinei Tomazelli, mas 
conhecido por Xonei, ele que 
ontem recebeu as felicitações do 
rol de amigos e companheiros do 
Rotary. Que esse novo ano venha 
pleno de realizações, saúde e 
conquistas.

Votos de Feliz Aniversário a Edinei 
Pereira da Silva. Parabéns, que possa 
ter muitos anos de vida, abençoados e 
felizes, e que estes dias futuros sejam 
todos de harmonia, paz e desejos 
realizados.

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

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

O ponto de encontro da moçada cacerense 
nesta sexta-feira será no Show sertanejo da 
dupla Diego e Victor Hugo, no Parque de 
Exposições Doutor José Rodrigues Fontes. 
A realização fica a cargo da Beto Produções 
e Eventos e Maktub. Fica a dica, vale 
conferir.

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

Parabenizamos Dameão Almeida do Nascimento pela 
passagem do seu aniversário e enviamos votos de felicidades. 
Que Deus lhe presenteie com paz, amor e muita saúde. Que você 
possa guardar deste aniversário as melhores lembranças. E que 
tudo contribua para sua felicidade.
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são suspeitas, e que é 
necessário total averiguação dos 
fatos pelos órgãos competentes. 

Além disso, a FMF 
colabora e está aberta a possíveis 
diligências complementares para 
apuração e punição a possíveis 
infratores”.

O Operário Ltda já está 
rebaixado para a segunda divisão 
do estadual.

necessárias”.
Ainda no documento 

assinado pelo procurador Geral 
do Tribunal de Justiça Desportiva 
da FMF, Marco Aurélio dos 
Anjos, o TJD intima a depor em 
data marcada pelo egrégio o 
treinador o Operário Ltda, Parma 
de  Ol ive i ra  e  os  a t le tas  
envolvidos na polêmica.

A federação ressalta “que 
até o momento, as informações 

Clube, jogo marcado para 
hoje  à tarde, na Arena Pantanal e 
passar pelo Araguaia, sétimo 
colocado com oito pontos 
ganhos. Esta partida está marcada 
para o próximo dia 20, quarta-
feira à noite.

Além da necessidade de 
somar os seis pontos nos últimos 
jogos, Juara terá que torcer por 
derrotas de adversários diretos na 
disputa como o Dom Bosco, hoje 
oitavo colocado com sete ou 
Sinop, na sexta colocação com 
nove pontos.

A situação do Azulão da 
Colina Iluminada se complicou 
um pouco pelo fato do time ter 
d o i s  j o g o s  d i r e t o  p e l a  
c lass i f icação contra  o  já  
classificado União na rodada do 
próximo fim de semana no 
estádio Luthero Lopes e fechará a 
primeira fase, medindo forças 
com o Sinop no Gigante do Norte. 

Já preocupado com o 
momento da equipe no Estadual, 
o técnico Hugo Alcântara já 
começou a fazer contas e chegou 
a conclusão que dos seis pontos 
ainda a serem disputados, 
precisará de três pontos para 
assegurar de vez uma das vagas 
em abertas.

“Vamos ter que buscar a 
classificação sem precisar da 
ajuda de ninguém. Temos que 
fazer o resultado”, disse o 
treinador, ressaltando que Juara é 
favorito no confronto entre os 
dois últimos colocados na 
próxima sexta-feira.

 p r i m e i r a  f a s e  d o  
C a m p e o n a t o  M a t o -Agrossense Eletromóveis 

Martinello caminha para seu 
término, faltando apenas duas 
rodadas para definir os oito 
classificados às quartas de final 
do torneio regional. 

D o s  d e z  c l u b e s  
envolvidos na disputa, cinco 
deles já estão garantidos no mata-
mata. Cuiabá, líder isolado do 
Estadual com 19 pontos somados; 
Clube Esportivo Operário 
Várzea-grandense, vice-líder 
com 15; União de Rondonópolis, 
terceiro colocado com 14; Mixto, 
quarto com 11 e o Luverdense, 
hoje em quinto lugar com dez 
pontos está matematicamente 
garantido.

Para fechar a lista dos oito 
que irão brigar pelo título deste 
ano, há cinco times numa acirrada 
briga pelas três últimas vagas. Se 
não fosse o tropeço do União para 
o vice-lanterna Juara de 2 a 1 no 
estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde, hoje já 
estaria definidos as equipes que 
iriam disputar vagas à fase 
semifinal. 

Com qua t ro  pon tos  
s o m a d o s  n a  t a b e l a  d e  
classificação, restando duas 
rodadas para o fim da fase 
classificatória, a equipe do 
Nortão ainda respira boas 
chances de classificação.

Basta vencer seus últimos 
compromissos diante do lanterna 
e já rebaixado Operário Futebol 

informa que “diante da 
gravidade dos fatos narrados, 
bem como a existência de 
elementos que evidenciem 
suposta prática de infração 
disciplinar, a Procuradoria do 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(TJD) designou o procurador 
Targus Rigon Weska para 
acompanhar e tomar as medidas 

 Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato OG r o s s o  i n s t a u r o u  

inquérito com pedido de liminar 
em caráter de urgência para 
apurar as denuncias sobre 
irregularidades ofertadas pela 
equipe do Operário Futebol 
Clube Ltda. 

Na última terça-feira, o 

treinador de futebol da equipe de 
Várzea Grande, Parma de 
Oliveira, confeccionou boletim 
de ocorrência alegando suposta 
interferência de jogadores nos 
resultados das partidas do 
Campeonato Mato-grossense 
2019.

A Federação  Mato-
grossense de Futebol (FMF) 

IRREGULARIDADES

TJD instaura inquérito para apurar denúncias de
suposto esquema de fraude no mato-grossense

Só Notícias

A federação ressalta “que até o momento, as informações são suspeitas, e que é necessário total averiguação dos fatos pelos órgãos competentes

TJD instaurou inquérito com pedido de liminar em caráter de urgência

ESTADUAL

Faltando duas rodadas 4 times brigam por
 vagas na próxima fase do mato-grossense

A Gazeta

Foto: Reprodução

Cinco times lutam pelas três últimas vagas

Foto: Diego Oliveira

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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quipe da Secretaria de 
E s t a d o  d e  M e i o  EAmbiente (Sema/MT) 

apreendeu 38,6 kg de pescado 
irregular de diversas espécies, 
uma espingarda calibre 22 e uma 
tarrafa de isca na região de Porto 
Cercado, município de Poconé. A 
Operação foi realizada em 
Parceria com o 4° Batalhão de 
Policia Militar (4° BPM/MT).

Durante a operação, 

f o r a m  a p r e e n d i d a s  
espécies de pacu, pacupeva, 
barbado, piraputanga e piau que 
se encontravam abaixo das 
medidas mínimas exigidas por 
lei.

U m a  p e s s o a  f o i  
conduzida a delegacia de Poconé 
por porte ilegal de arma. Também 
foram vistoriados 105,5 kg de 
p e s c a d o s  d e  p e s c a d o r e s  
profissionais na região, porém foi 

regular.
O pescado apreendido foi 

doado para o Lar dos Idosos 
Sociedade São Vicente de Paula, 
em Poconé. O infrator recebeu 
uma multa no valor de quase R$ 
70 mil.
Regras da pesca - Embora esteja 
fora do período de defeso da 
piracema estadual, os pescadores 
prof i ss iona is  e  amadores  
precisam seguir algumas regras 
determinadas pela Lei Estadual nº 
9.096/2009, que estabelece a 
proibição para uso de apetrechos 
de pesca como: tarrafa, rede, 
espinhel, cercado, covo, pari, 
fisga, gancho, garateia pelo 
processo de lambada, substâncias 
e x p l o s i v a s  o u  t ó x i c a s ,  
equipamento sonoro, elétrico ou 
luminoso. As medidas mínimas 
dos peixes constam na carteira de 
pesca do Estado e algumas delas 
são: piraputanga (30 cm), 
curimbatá e piavuçu (38 cm), 
pacu (45 cm), barbado (60 cm), 
cachara (80 cm), pintado (85 cm) 
e jaú (95 cm).
Denúncias - O cidadão pode 
denunciar a pesca depredatória e 
outros crimes ambientais à 

Ouvidoria Setorial da Sema: 
0800-65-3838/ou via WhatsApp 
no (65) 99281-4144. Outros 
telefones para informações e 

denúncias: (65) 3613-7394 
(Setor Pesca), nas unidades 
regionais da Sema ou aplicativo 
MT Cidadão.

APREENSÃO

Sema apreende 38,6 kg de pescado
 irregular e espingarda em Poconé

Assessoria

Durante a operação, foram apreendidas espécies de pacu, pacupeva, barbado, piraputanga e piau que se encontravam abaixo das medidas mínimas exigidas por lei

Apetrecho de pesca depredatória também foi apreendido
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esta quart-feira, o deputado 
federal Dr. Leonardo  foi Nindicado pelo Solidariedade, 

para compor dois dos principais 
colegiados da Câmara dos Deputados: a 
Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e a 
Comissão de Seguridade Social e 
Família.

Titular da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, o parlamentar se junta ao 
bloco que tem como missão debater o 
pacote anticrime, proposto pelo 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro. Em ofício 
encaminhado ao ministro, na semana 
passada, o deputado já havia solicitado 
a inclusão do tema da saúde entre 
aqueles que terão penas agravadas.

Já a reforma da Previdência 
vai ser o ponto principal das discussões 

da Comissão de Seguridade 
Social e Família no primeiro semestre, 
mesmo sendo objeto de análise de uma 
comissão especial. Na noite de ontem, 
os partidos políticos indicaram 
presidentes  das 25 comissões 
permanentes. A distribuição segue o 
c r i t é r io  da  proporc iona l idade  
partidária.

“A resposta às indicações será 
com muito trabalho. Na Comissão da 
Segurança vamos discutir projetos 
sobre temas como combate ao tráfico de 
drogas, contrabando, crime organizado, 
lavagem de dinheiro, maioridade penal, 
comercialização de armas e sistema 
penitenciário. O colegiado também 
fiscaliza e acompanha programas e 
políticas governamentais de segurança 
pública. Isso significa que teremos a 
oportunidade de defender Mato Grosso, 
nossas particularidades, cobrar 

segurança presentes em Mato 
Grosso e apontou a necessidade de 
investir em tecnologia avançada para o 
monitoramento: Postos móveis de 
fiscalização, veículos aéreos não 
tripulados (Vants) para vigiar a extensa 
fronteira seca Brasil-Bolívia e outros 
equipamentos.

Já na Comissão de Seguridade 
Social o parlamentar será suplente. 
Mesmo assim, sua função será tratar 
dos assuntos relativos à saúde, 
previdência e assistência social em 
g e r a l ;  a t i v i d a d e s  m é d i c a s  e  
paramédicas; matérias relativas à 
família, à mulher, ao nascituro, à 
criança, ao adolescente, ao idoso e à 
pessoa com deficiência; além de 
questões relacionadas à indústria 
químico-farmacêutica e regime 
jurídico das entidades civis de 

f i n a l i d a d e s  s o c i a i s  e  
assistenciais.

O tema da saúde também será 
defendido por Dr. Leonardo nas 
seguintes frentes que integra: Frente 
Parlamentar da Medicina, Frente 
Parlamentar da Saúde, além da 
presidência da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias.

“No tema da saúde, já estamos 
tratando do combate à corrupção. Por 
isso, o primeiro projeto que apresentei, 
o PL 379/2019, quer inserir a corrupção 
na saúde do rol dos crimes hediondos, 
ou seja, queremos penas mais duras 
para quem rouba dinheiro que deveria 
ser aplicado em atendimento digno à 
população. Estou muito motivado neste 
trabalho. Vamos à luta”, concluiu o 

repasses da União e novas 
políticas de prevenção e repressão ao 
crime”, afirmou Dr. Leonardo.

O parlamentar que já atuou 
como oficial do Exército na região de 
fronteira de Cáceres (MT) com a 
Bolívia e entende que a segurança dessa 
região é crucial para todo restante do 
país. Pois, é pela fronteira que entram 
armas ilegais e drogas, saem carros e 
outras mercadorias roubados, além de 
outros descaminhos que alimentam o 
crime organizado.

Em seu mandato anterior, 
como deputado estadual, o parlamentar 
requereu uma Câmara Setorial 
Temática sobre Segurança na Fronteira, 
que foi relatada por um profissional da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin). O estudo contou com a 
colaboração de todos os órgãos de 

 Departamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso O(Detran-MT) esclarece que 

devido ao rompimento do contrato entre 
o Banco do Brasil e a empresa de 
tecnologia que envia informações para a 
compensação de pagamentos, junto à 
Seguradora Líder, responsável pela 
administração do Seguro DPVAT, o 
prazo para a liberação do comprovante 
de pagamento pode levar de 24 a 72 
horas.

Somente após a compensação 
do Seguro DPVAT, além das taxas de 
IPVA e licenciamento, o Detran pode 

liberar o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV) anual aos proprietários de 
veículos automotores.

O Detran esclarece não ter sido 
informado previamente da decisão, 
tomada pelo Banco do Brasil, cuja sede 
está localizada em Brasília (DF). Antes 
do rompimento de contrato, a empresa 
de tecnologia informava a compensação 
de pagamentos do DPVAT a cada quinze 
minutos. A autarquia pede desculpas aos 
usuários pelo transtorno e informa estar 
trabalhando para que a situação seja 
resolvida o mais breve possível. Os 

pagamentos do DPVAT podem 
ser feitos em qualquer agência bancária, 
porém com tempo de compensação de 
até 72h.

Os proprietários de veículos 
que tiverem pressa para resolver a 
demanda podem procurar as agências 
bancárias Sicoob e Sicredi, que ainda 
mantém a compensação do pagamento 
em 15 minutos.

O DPVAT é um imposto com 
arrecadação destinada ao Governo 
Federal. O seguro oferece cobertura 
abrangente para todas as vítimas de 
acidentes de trânsito registrados em 

Titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o parlamentar se junta ao bloco que tem como missão debater o pacote anticrime

GRANDES DEBATES

Dr. Leonardo é escolhido para Comissões
de Segurança Pública e Seguridade Social
Assessoria

Deputado Federal Dr. Leonardo  

Foto: Assessoria

NOVO PRAZO

Detran de Mato Grosso esclarece mudanças
no trâmite do pagamento do Seguro DPVAT
Assessoria
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revolver calibre 38, com 
seis munições intactas e uma 
deflagrada. Durante vistoria na 
casa dos suspeitos foram 
encontrados uma balança e um 
caderno com anotações de 
controle de venda de drogas. 

W.O.M. (18), J.B.R. (26), 
A.P.S. (18) e L.E.M.F. (17) foram 
encaminhados a delegacia. Todos 
já tiveram passagens criminais 
por receptação, furto, tráfico de 
drogas e porte de arma de fogo.

Em Porto Esperidião, no 
bairro Cohab, foram detidos 
R.D.S.S. (26), E.F.S. (25), T.C.S. 
(17) e R.C.S. (18). Com exceção 
do último, todos já tinham 
passagens criminais por crimes 
como receptação, embriaguez ao 
volante, tráfico de drogas, furto, 
direção perigosa e Maria da 
Penha. 

C o m  e l e s  f o r a m  
apreendidas porções de pasta 
base de cocaína, 30 bolivianos 
(moeda da Bolívia), US$ 51 e 
quase R$ 2 mil, além de um 
veículo VW Gol. A ocorrência foi 
registrada depois de vistoria no 
veículo de um dos suspeitos.

Durante depoimento, ele 
foi entregando a rota da droga 
comercializada na cidade e os 
envolv idos .  Todos  foram 
encaminhados à delegacia.

de fogo. 
A denúncia recebida pela 

polícia descrevia que um homem 
estaria armado com um revolver, 
cobrando dívidas relativas ao 
tráfico no bairro. Em ronda pelo 
bairro, os policiais identificaram 
três homens em atitude suspeita. 
Um deles tentou fugir, mas foi 
contido.

Eles ainda tentaram se 
livrar de um recipiente de plástico 
com pasta base de cocaína e um 

ito pessoas, sendo sete já 
com passagens criminais, Oforam presas  nes ta  

quarta-feira (14), em Cáceres e 
Porto Esperidião, por estarem 
envolvidas em tráfico de drogas. 
Em uma das ocorrências, os 
suspeitos foram detidos com 
dólares e moeda boliviana.

No bairro Parque Nova 
Era, em Cáceres, quatro pessoas 
foram detidas acusadas de tráfico 
de drogas e porte ilegal de arma 

após às 20h. Com o 
descumprimento da ordem 
judicial, ele foi entregue na 
delegacia.

Em Cáceres, policiais 
observaram atitude suspeita de 
N.M.S. (40), que andava pelo 
bairro Jardim Lucélia. Ele 
apresentou nervosismo e foi 
abordado. Em seu nome constava 
um mandado de prisão em aberto 
na Comarca de Mirassol D'Oeste.

prisão em aberto. Em 
Guiratinga, no bairro Santa Maria 
Bertila, policiais realizavam 
p a t r u l h a m e n t o  q u a n d o  
abordaram T.C.R. (43), com 
mandado em aberto. Ele foi 
encaminhado à delegacia para as 
devidas providências.

Em Mirassol D'Oeste, 
L.M. (34), que usa tornozeleira 
eletrônica, não tinha autorização 
para se ausentar da residência, 

ete pessoas foram presas 
com mandando de prisão Sem aberto. As ocorrências 

foram registradas em, Cáceres e 
Mirassol D'Oeste, na segunda e 
terça-feira.

Em Barra do Garças, dois 
homens foram recapturados. Um 
no bairro Santo Antônio, quando 
os policiais faziam rondam e 
observaram P.R.I.S. (41), em 
atitude suspeita. Em consulta foi 
identificado um mandado de 
prisão em aberto. No bairro São 
Gonçalo, o menor H.S.L.G. (17) 
estava sendo procurado pela 
Delegacia Especializada do 
Adolescente. Os policiais já 
tinham tentado aborda-lo, na 
semana passada, mas conseguiu 
fugir pulando vários muros. Ele 
foi encaminhado à delegacia.

Em Rondonópolis, duas 
p e s s o a s  t a m b é m  f o r a m  
recapturadas. Em uma das 
o c o r r ê n c i a s  o s  p o l i c i a i s  
auxiliaram o oficial de justiça na 
prisão de D.S.S. (32) no bairro 
Distrito Industrial. No bairro 
Carlos Bezerra II, os policiais 
rea l izavam ronda quando 
abordaram R.F.S.F. (37) e foi 
constatado um mandado de 

Promotora de Justiça 
doutora Mariana Batizoco Silva 
destacou que a prát ica do 
nepotismo relega critérios técnicos 
de escolha dos ocupantes de cargos 
comissionados a segundo plano, 
levando ao preenchimento de 
funções públicas de alta relevância 
através da avaliação de vínculos 
genéticos ou afetivos, o que importa 
em ofensa ao principio da 
eficiência.

A  N o t i f i c a ç ã o  
Administrativa nº 02/2019, com 
data do dia 13 de março de 2019 
estabelece o prazo de 15 dias para 
que o prefeito Joel Marins 
apresente posicionamento a ser 
adotado mediante a recomendação, 
ponderando que a omissão ensejará 

 Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso O(MP/MT), através da 

Promotoria de Justiça, recomendou 
ao prefeito de Araputanga, Joel 
Marins de Carvalho (PSB), a 
exoneração de Valéria Ramos 
Neves do cargo de secretária de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, ou da irmã dela, Maria de 
Fátima Neves, que é Diretora de 
Planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde. Segundo o 
Ministério Público, parentes de um 
secretário não podem ocupar cargos 
comissionados em outra secretaria, 
já que o impedimento é para todo o 
Poder Executivo e não apenas no 
âmbito de cada secretaria.

Autora da recomendação, a 

FORA DE CIRCULAÇÃO

Duas quadrilhas são desarticuladas em Cáceres e
Porto Esperidião, PM apreende moeda estrangeira

A denúncia descrevia que um homem estaria armado com um revolver, cobrando dívidas relativas ao tráfico no bairro

Assessoria

Balança, arma, anotações, munições e drogas foram apreendidas durante busca na residência  

FIM DA LINHA

Polícia Militar prende sete com
 mandado de prisão em aberto

Assessoria

Foto: Ilustrativa

N.M.S. foi preso em Cáceres

IMPEDIMENTO
Prefeito de Araputanga por recomendação do MP terá

que exonerar secretária de assistência social ou sua irmã
Popular Online

Foto: Arquivo

Prefeito tem 15 dias para posicionamento

Foto: PMMT
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O Brasil é o País dos 
remendos. Faz-se mal feito e depois 
remenda.  As  obras  já  são  
intencionalmente mal feitas, pois se 
ganha mais com a manutenção do 
que com na construção delas Os 
asfaltos deste Brasil afora são a 
comprovação inequívoca desta 
assertiva.

O ensino 2º grau é precário. 
Para minorá-lo inventaram os 
“cursinhos pré-vestibulares” que 
prometiam suprir em um ano o que 
o ensino regular não fez em 03 anos. 
E eles se transformaram, como se 
fosse normal, numa Instituição 
Nacional.  Os cursos de direito são 
ruins, com as devidas e limitadas 
exceções.  Então, concebeu-se o 
“Exame de Ordem. Assim como se 
cogita instituir o “Exame de 
Medicina” para tentar conter a 
enxurrada  de bacharéis  que estão e 
serão produzidos “a rodo” por mais 
de 300 faculdades de medicina.

Existe uma discussão 

apaixonada produzida por 
bacharéis mal formados para 
extinguir o “Exame de Ordem”. 
Este Exame impede que mais de 
80% dos claudicantes bacharéis 
produzidos por mais de 1300 
faculdades de direito, abertas em 
todos os cantos e recantos deste 
Brasil de “meu Deus”, sejam 
despejados no mercado.

E a demagogia de alguns 
oportunistas, aproveita desta onda, 
sob os auspícios de argumentos 
despropositados, para tentar acabar 
com o referido exame. Por que não 
melhoram a vergonhosa educação 
que temos? Por não propõem acabar 
com o Brasil torto criado, à socapa, 
por políticos oportunistas e 
aproveitadores?

O ensino de uma maneira 
geral é péssimo e precisa ser 
recuperado e refeito. Não existiriam 
“cursinhos” se o 2º grau fosse de 
qualidade. E nem “Exame de 
Ordem” se as faculdades de direito 

fossem boas. O CRM não 
cogitaria em criar um “exame” para 
os bacharéis médicos se todos eles 
fossem bem formados.

Enfim, a saída para o ensino 
superior no Brasil não deveria estar 
nos  remendos!  Ent re tan to ,  
enquanto não se cria vergonha na 
cara, vai-se vivendo de remendos. 
Será que não é melhor viver de 
remendos do que abrir a porteira da 
irresponsabilidade e deixar a 
sociedade à mercê de rábulas e 
carniceiros, e outros tantos 
prof iss ionais  formados por  
f a c u l d a d e s  m o v i d a s  p e l a  
conveniência, pela corrupção e pela 
grana de um oportunismo crônico?

Nada que é ruim não pode 
piorar! Enquanto o conserto devido 
e reclamado não vem é melhor 
continuar de remendo em remendo. 
Tenho dito!
 
RENATO GOMES NERY é 
advogado.

As cidades que circundam 
Cuiabá e Várzea Grande estão entre 
as mais pobres do estado. O Índice 
de Desenvolvimento Humano, 
IDH, mostra isso claramente.

Entre os 141 municípios do 
estado, Santo Antônio do Leverger 
está na posição 114 em IDH; 
Poconé, 118; Rosário Oeste, 122; 
Livramento, 129; Jangada, 131; 
Acorizal, 132; Melgaço, 138. É 
tempo de criar um modelo de 
desenvolvimento para a região.

Tempos atrás apareceram 
comentários de que se estava 
fazendo estudos para se ter aviários 
neste pedaço do estado. Os aviários 
seriam diferentes, com adaptações 
especiais, para enfrentar o calor 
local. 

Que este assunto, nos 
estudos, estava resolvido. E que 
esses frangos abasteceriam o 
Frigorífico da Sadia em Várzea 
Grande. Por que o tema morreu? 
Por que nada nem ninguém assume 
essa bandeira?

Naquele momento se falava 
ainda que grupo empresarial do 
campo estaria fazendo estudos 
sobre as terras da Baixada 
Cuiabana. E que havia chegado à 
conclusão de que, com adubagem 
correta, poderia aqui ser plantado 
milho, algodão e até mesmo soja. 

Cadê o estudo? Por que, 
outra vez, morreu o assunto?

 Falou-se até que, se por aqui 
por perto não pudesse plantar, se 
poderia ir a terras de Rosário Oeste 
e plantar milho. Este milho serviria 
para alimentar frangos nos mais de 
1.200 aviários que supostamente 
viriam. Aquele milho poderia ainda 
ajudar na criação de suínos na área. 
Hoje, com o DDG ou farelo do 
milho, gerado na produção do 
etanol, seria até mais em conta.

Tem o problema ambiental 
para resolver? Por que, como pedia 
a coluna anos atrás, não se faz como 
se fez no Mato Grosso do Sul? Lá o 
governo reuniu durante dias, num 
m e s m o  d e b a t e ,  g e n t e s  d o  
Ministério Público, ambientalistas, 
especialistas no Pantanal e saíram 
dessa discussão com um mapa de 
onde se podia plantar ou não na 
região.

Essa definição ajudou até 
mesmo nos futuros financiamentos. 
O banco só emprestaria àqueles que 
fossem produzir na área definida 
naquele acordo. Por que não se faz 
algo parecido aqui? Já imaginou se 
pudesse plantar, sem problemas 
para o Pantanal, em pelo menos 
30% da área?

Tem um programa nacional 
de irrigação com subsídios 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OUV-ZAP

NOVO HORÁRIO

CHAT RECEITA I

CHAT RECEITA II

A violência contra a Mulher será tema 
neta sexta-feira, 15, às 19h, no auditório 
Natalino Ferreira Mendes na Fapan, em 
Cáceres. O curso de Bacharelado em 
Direito em uma parceria com a Comissão 
da Mulher Advogada da 3ª Subseção da 
OAB – de Cáceres, celebrando o Mês da 
Mulher, apresentará uma 'Mesa-Redonda 
pelo Fim da Violência Contra a Mulher'. 
Durante o evento serão debatidos os 
temas: Evolução do Direito da Mulher no 
Brasil, Violência On-line Contra a 
Mulher: Reflexos e Combate e Lei nº 
13.718/2018 (Lei de Importunação 
Sexual). Os trabalhos serão presididos 
pela professora e presidente  da 
Comissão da Mulher Advogada, Linnet 
Mendes Dantas. O evento será aberto ao 
público.

Será lançado hoje pela Controladoria 
Geral do Estado, em comemoração ao 
Dia do Ouvidor, mais um canal de 
atendimento da Rede de Ouvidorias o 
aplicativo Ouv-Zap, destinado para 
recebimento de denúncias, reclamações, 
sugestões e elogios. O novo canal de 
comunicação funcionará pelo número 
(65) 98476-6548. O aplicativo foi criado 
como forma de fomentar o controle social 
na gestão do Governo de Mato Grosso.

A partir desta sexta-feira (15) a Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz) passa a 
funcionar em novo horário. Na sede o 
horário será das 07h30 às 17h30. Nas 
Agências Fazendárias (Agenfas) o 
horário de atendimento ao público será 
das 08h às 16h, sem fechar para almoço. 
Um levantamento apontou que a 
alteração de horário trará economia aos 
cofres públicos, uma vez que a tarifa de 
energia elétrica aumenta 380%, após as 
17h30min.

A partir de 8 de abril, as pessoas físicas 
poderão regularizar os débitos com o 
Fisco por meio de um chat (sala de bate 
papo). As empresas também poderão usar 
a ferramenta para converter processos 
eletrônicos em digitais, agilizando 
contestações de cobrança e pedidos de 
compensação de tributos. Hoje (15), a 
Receita Federal inaugura um novo 
processo de atendimento eletrônico que 
permitirá às empresas com certificação 
digital pedirem a Certidão Negativa de 
Débito (CND), sem a necessidade de 
mandarem um representante a uma 
unidade de atendimento do Fisco.

No chat, os contribuintes poderão tirar 
dúvidas sobre o preenchimento a 
declaração do Imposto de Renda. Nessa 
primeira etapa, as pessoas físicas apenas 
r ecebe rão  o r i en tações  sobre  a  
regularização de débitos. As perguntas no 
chat serão respondidas por funcionários 
da Receita em até 48 horas. Para acessar a 
sala de bate-papo, a pessoa física precisa 
usar as mesmas informações exigidas 
para o e-CAC: certificado digital emitido 
por autoridade habilitada ou código de 
acesso gerado na página da Receita 
Federal.

especiais. Por que não usar 
para, se necessário, borrifar água 
nos sonhados aviários e criação de 
suínos por causa do calor daqui?

Por que não usar também a 
irrigação subsidiada para se criar 
um polo de fruticultura, com base 
em caju e manga? Por que o 
Nordes te ,  com todos  seus  
problemas climáticos, produz 
frutas e aqui, com terras, água e 
clima favorável, não se busca algo 
parecido? 

Não daria ainda para se ter 
um polo gigante de produção de 
pescado?  E o turismo ribeirinho? 
Em que o turista se envolvesse com 
o folclore, músicas, comidas e 
linguajar dos habitantes da área. Por 
que no Pará e Amazonas tem e aqui 
nada?

Não dá para juntar os 
prefeitos da região, governo, 
Assembleia Legislativa, UFMT, 
AMM para uma conversa sincera 
sobre alternativas concretas para 
essa realidade do, talvez, conjunto 
mais pobre de municípios do 
estado?
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