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O Ministério Público, pelas suas 
Promotorias e Procuradorias de Justiça, além 
de atuar diariamente na responsabilização de 
pessoas e empresas incursas em ações 
criminosas, empreende, sistematicamente, 
inúmeras medidas voltadas para defesa da 
coletividade, em diversas áreas (saúde, pessoa 
com deficiência, probidade administrativa, 
criança e adolescente, idoso, segurança 
pública, consumidor, educação, etc.), 
buscando a conformação de empreendedores 
e agentes públicos, para fazer aquilo que é 
disciplinado em lei ou não fazer o que 
contraria a norma.

Para o exercício dessa missão, seus 
integrantes lançam mão dos instrumentos 
reservados à atuação institucional, enfeixados 
nos temas judicial e extrajudicial. Como traço 
comum, tem-se o regramento normativo e as 
formalidades, reservadas às diversas áreas de 
trabalho.

Com o avanço dos meios de 
comunicação, os integrantes do Ministério 
Púb l i co  são  obr igados  a  r e f l e t i r,  
rotineiramente, sobre suas práticas, para 
desenvolver medidas inovadoras, visando 
alcançar os objetivos delineados para suas 
unidades e responder às inúmeras demandas 
que são carreadas para as Unidades de 
Execução.

Diar iamente ,  são  not ic iadas  
evidentes demonstrações de inconformismo 
social com os serviços públicos e atividades 
econômicas em geral e a instituição, por dever 
legal, questiona essas desconformidades, 
repercutidas em notícias que lhe são 
encaminhadas por ofendidos, integrantes da 
sociedade, imprensa e autoridades em geral.

Apesar da instituição gozar de 
substancial reconhecimento público de 
eficiência, seus integrantes revelam em 
encontros e reuniões internas, além da 
incapacidade de recepcionar todas as 
demandas, frustração com alguns resultados 
alcançados, sendo evidente o descompasso 
existente entre eles (resultados) e a realidade 
exposta nas incontáveis reações comunitárias 
que são levadas à Promotoria de Justiça.

O enfoque central do trabalho nas 
unidades de execução do Ministério Público é 
pautado na linha propositiva, o que se traduz 
em avanço, quando comparado com a mera 

intervenção judicial, foco central das 
ações no passado. Ainda assim, o novel 
modelo, culmina em certo distanciamento dos 
propósitos comunitários, vez que o tema 
raramente é precedido de amplo debate com 
todos os setores envolvidos. O desafio é, pois, 
proporcionar, manter ou ampliar a 
mobilização da coletividade para encetar as 
medidas pertinentes, enquanto perdurar a 
desconformidade.

Com a mudança do PARADIGMA 
DE ATUAÇÃO das unidades, valorizando o 
controle social e a participação comunitária, 
pode-se desenvolver medidas construtivas, 
utilizando a facilidade que os atuais meios de 
comunicação proporcionam para relevar a 
interatividade, gerando com isso, maior 
conscientização sobre os temas e suas 
consequências. É fundamental, por exemplo, 
que o Promotor de Justiça moderno valorize 
as redes sociais existentes em sua área de 
atuação, para facilitar o acesso da 
comunidade. 

É indispensável, todavia, que esse 
agente não se descure do seu papel, qual seja: 
recepcionar  a  demanda;  anal isá- la  
criteriosamente e adotar as medidas 
necessárias.
Sabe-se que a efetiva implementação dos 
direitos assegurados aos cidadãos encontra 
óbices de diversas matizes. São dificuldades 
de planejamento, em face de insciência das 
verdadeiras demandas, produzido pelo 
método de colheita de informações para 
definição de metas; definição de prioridades 
não identificadas, em primeiro plano, com os 
reais interesses da comunidade; carência de 
recursos para suportar as demandas; etc.

A imprensa e as redes sociais 
reproduzem; as instituições relatam e o povo 
em geral reclama diretamente, situações 
reveladoras de desrespeito a direitos 
assegurados ao cidadão e a forma como os 
agentes públicos atuam para garanti-los.

No desafio proposto, as Promotorias 
de Justiça além do papel de percursora desses 
direitos, porventura desrespeitados, tornam-
se órgãos agentes, contribuindo para 
redefinição de atribuições no âmbito local, a 
partir da discussão coletiva da demanda e, 
inc lus ive ,  cons t rução  de  so luções  
alternativas. Em visão simplista, muda-se o 

paradigma da missão institucional – 
de defesa social, diante da estrutura de estado, 
para a de inserção efetiva nos meandros de 
controle social.

Como subproduto do resultado 
almejado, é possível qualificar a informação 
carreada para a comunidade, mediante o 
acesso permanente aos canais institucionais, 
viabilizando, destarte, a compreensão do 
fenômeno. Com isso, almeja-se um produto 
diferenciado como resultado, porquanto a 
própria sociedade torna-se senhora e 
destinatária das medidas que reivindica. E o 
Ministério Público garantidor desse processo.

Em novo paradigma, a sugestão é que 
as equipes das Promotorias de Justiça, 
incentivem a interatividade comunitária, onde 
lideranças comunitárias, imprensa, lideranças 
religiosas, unidades escolares, empresários, 
donas de casa, dirigentes de órgãos públicos, 
conselheiros de saúde, tutelares, de 
assistência social, enfim, toda a comunidade, 
sejam partícipes efetivos das discussões e, por 
esse meio de interação, conheçam, também, 
as ações desenvolvidas pela instituição 
Ministério Público.

A inovação proposta para a atuação é 
apenas no concernente ao modo de caminhar, 
estabelecendo parcerias comunitárias para 
maior eficiência do trabalho. As demandas 
continuarão cada vez maior, porquanto essa é 
a regra em uma sociedade ainda em 
construção. O que importa é eleger, em 
conjunto, aquelas efetivamente prioritárias. 
Por outro lado, a mudança de paradigma é 
assumida, inclusive, pela gestão institucional 
que definiu, em norma interna, editada em 
2017 que o planejamento estratégico deve ser 
construído com a par t ic ipação da 
comunidade.

O sonho do Promotor de Justiça em 
atuar de forma proativa para reduzir a sua 
atuação reativa, em face de desrespeito às 
regras de conduta social, continua vivo. E 
como lembra a música do inesquecível baiano 
Raul Seixas, “sonho que se sonha junto é 
realidade”.

Edmilson da Costa Pereira - Procurador de 
Justiça em Mato Grosso

É importante que a sociedade debata 
arduamente o que o Governo Federal 
nominou de "pacote anticrime", não só 
ponto de vista jurídico, mas também da 
perspectiva sociocultural e política, assim 
como, analisar, cientificamente, quais os 
impactos sociais que tais alterações trazem 
para a realidade social. Tendo em vista a 
complexidade das relações sociais que se 
estabelece em sociedade.

O enfrentamento  ao  cr ime 
organizado, enquanto, um conjunto de ações 
e medidas, “tecnicamente” produzidas, 
precisa estar descolado da Agenda Política, 
pois não se trata uma barganha política, tão 
pouco, de uma condicionante eleitoreira, 
mas sim, de como o Estado responde, até 
certo ponto, a sua ineficiência operacional 
frente ao que Durkheim chamou de anomia. 
E isso requerer rompimento com modelos de 
Gestão, principalmente, na segurança 
pública, no ordenamento social, e na 
priorização dos recursos orçamentários. 

É consenso que as  nossas  
legislações parecem mais com colchas de 
retalhos, do que o arquétipo de um 

arcabouço propriamente jurídico. O 
que acaba sendo arbitrário em alguns 
aspectos, e pouco efetivo em muitos outros. 
Sem dizer que os seus resultados, 
estatisticamente falando, recaí sobre um 
direcionamento social, marcadamente, 
invisibilizado pela falta de políticas públicas 
do Estado.

É importante que o debate em pauta, 
apropria-se do que a Academia tem 
produzido nesse sentido, analisar 
categoricamente os discursos envolvidos, 
assim como fazer o diálogo e a interface com 
as teorias clássicas, contemporâneas e pós-
modernas sobre a temática em voga. É 
inconcebível que tal assunto, de tamanha 
relevância, haja vista, a alteração 
sistemática de comportamentos sociais, não 
se produza sobre os debates das inúmeras 
pesquisas acadêmicas, e dos seus diferentes 
campos do saber.

É notório rememorar, também, que 
ao pautar tais legislações, deva-se levar em 
conta os processos históricos e as 
implicações decorrentes da produção 
legislativa ao longo de nossa constituição, 

Caso contrário, a pauta dilui-se, 
condiciona-se e limita-se aos aspectos 
jurídicos, legais e positivistas da matéria.

Neste sentido, Durkheim diz que: 
“Os contratos legitimados pelo sistema 
jurídico não são suficientes para explicar o 
que torna uma sociedade diferente de uma 
coleção de indivíduos. Eles exprimem um 
consenso que não pode se tornar válido 
apenas pela coerção, a violência e a força, 
pois a solidariedade seria singularmente 
precária”. (DURKHEIM, 2010, p. 41).

Não custa lembrar, para finalizar, 
que, a sociedade, por si só, é efêmera, 
dinâmica e complexa, e a sua condução não 
pode (e não deve) ser resultado de 
Gabinetes, sem o amplo e o exaustivo 
diálogo com os mais diferentes personagens 
e atores que compõe o tecido social, pois são 
justamente esses, que estarão sob a tutela 
dessas legislações.

RODRIGUES DE AMORIM SOUZA é 
gestor público e especialista em Políticas de 
Segurança Pública e Direitos Humanos pela 
UFMT.
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CONTENÇÃO DE GASTOS

INFLAÇÃO

IRPF 2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA

SELO VERDE

O Ministério Público de Contas, emitiu na 
segunda-feira, 25, notas recomendatórias, 
para que gestores públicos não invistam 
dinheiro público para a realização de festas 
de Carnaval. O documento foi enviado para 
as prefeituras, Governo e Assembleia 
Legislativa. A justificativa, é que com a 
situação de calamidade financeira decretada 
no Estado, esses gastos contrariam as 
medidas de austeridade.

A prévia da inflação ficou em 0,34% em 
fevereiro, após alta de 0,30% em janeiro. O 
resultado repetiu o de fevereiro de 2000, e 
registrou a menor taxa da série para o mês 
desde a implementação do Plano Real, em 
julho de 1994. As informações são do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15), divulgado pelo IBGE, que acumulou 
altas de 0,64% no ano e de 3,73% nos 
últimos 12 meses. A maior variação de 
fevereiro ocorreu no grupo Educação 
(3,52%), responsável também pelo maior 
impacto positivo no índice, de 0,17 ponto 
percentual. Outros grupos com alta nos 
preços foram Comunicação (0,05%), 
Habitação (0,18%), Despesas Pessoais 
(0,30%), Artigos de residência (0,47%), 
Saúde e cuidados pessoais (0,56%) e 
Alimentação e bebidas (0,64%). Já Vestuário 
e Transportes tiveram deflação de 0,92% e 
0,46% no mês, respectivamente.

Falta pouco para o início da temporada de 
entrega do Imposto de Renda. De acordo 
com a Receita Federal, a declaração 2019 
deve ser entregue entre o dia 7 de março e 
vai até o dia 30 de abril. Uma das formas 
mais seguras e práticas para enviar o 
documento para a Receita Federal é por meio 
do uso do Certificado Digital, uma que  pode 
ser considerada um importante facilitador já 
que contribui para evitar que o contribuinte 
seja pego pelo leão por conta de erros 
cometidos no processo. A declaração feita 
com o uso do Certificado Digital é muito 
mais simples e vantajosa, pois o contribuinte 
tem a possibilidade de utilizar a declaração 
já pré-preenchida no próprio site da Receita 
e com isso, fazer apenas os ajustes e adições 
de informações, despesas e deduções, 
reduzindo assim a chance de erros no 
momento da prestação de contas. 
Divergências nas prestações de contas são, 
inclusive, uma das causas que mais levam o 
contribuinte para a malha fina.

A Secretaria de Planejamento realiza hoje, 
27, às 8h 30,   na Câmara Municipal de 
Cáce res ,   Aud iênc ia  Púb l i ca  de  
Demonstração e Avaliação do Cumprimento 
das Metas Fiscais, referente ao 3º 
quadrimestre de 2018, com o objetivo de 
apresentar a população em geral a 
movimentação orçamentária e financeira da 
Prefeitura de Cáceres, nos meses de 
setembro a dezembro de 2018.

Para se inscrever, os empreendimentos 
licenciados pelo órgão ambiental estadual 
devem comprovar a implementação do 
Sistema de Gestão Ambiental há pelo menos 
um ano. Além de preencher o requerimento 
até dia 28 do corrente mês, é necessário 
apresentar cópias das licenças, relatórios das 
auditorias e comprovante do pagamento da 
inscrição. Após as solicitações, a Sema irá 
avaliar os pedidos para publicação dos 
selecionados. A entrega dos certificados será 
feita em junho durante a Sema do Meio 
Ambiente. “O Selo Verde é uma importante 
ferramenta do órgão ambiental para 
incentivar os empresários quanto à 
importância de investir na sustentabilidade e 
fomentar a cultura de conservação 
ambiental”, reforça a superintendente de 
Educação Ambiental.

Ministério Público e interatividade social Paradigmas para atuação

Pacote anticrime
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Grande (MS), Santarém 
(PA), Ibirajuba (PE), Corumbá 
(MS), Miranorte (TO), Maceió 
(AL), Figueirópolis D'Oeste 
(MT), Elesbão Veloso (PI), 
Maricá (RJ), Jauru (MT), Tibau 
do Sul (RN), Rio de Janeiro (RJ) e 
Rio Quente (GO).

De acordo com o IBGE, 
durante o teste, o técnico em 
campo vai verificar a existência 
da estrutura, mas levará em conta 
apenas o critério máximo, como 
por exemplo, na pavimentação, 
só será considerada se toda a 
calçada estiver pavimentada. 
Tanto no teste quanto no 
levantamento oficial de 2020 
serão contempladas localidades 
c o m  i n f r a e s t r u t u r a  m a i s  
precárias, como as favelas, 
categorizadas pelo IBGE como 
aglomerados subnormais.

O Instituto indica ainda 
que, após a fase de testes, outra 
contribuição possível da Pesquisa 
do Entorno será para os 
indicadores dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), em particular do ODS 11, 
sobre cidades e comunidades 
sustentáveis. A Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
tem atuado para impulsionar os 
ODS e o Censo 2020. 

localidades - estão a 
existência de calçamento nas 
ruas, de pontos de ônibus, de 
ciclovias, de arborização, além de 
p e s q u i s a r  q u e s i t o s  d e  
acessibilidade, como a presença 
de piso tátil e de rampas para 
pessoas com deficiência. Essa 
operação também servirá de teste 
para a Pesquisa Territorial do 
En to rno  Urban í s t i co  dos  
Domicílios, que deve ocorrerá em 
todos os Municípios, em agosto 
de 2020.

O s  M u n i c í p i o s  
participantes são: Parintins 
(AM), João Pessoa (PB), Lajeado 
(RS), Boa Vista (RR), Marcação 
(PB), Porto Alegre (RS), Belém 

e v a n t a m e n t o  d a  
infraestrutura urbana de L21 Municípios, em que 

será realizado teste do Censo 
Demográfico 2020 começou 
nesta  quarta-feira ,  20 de 
fevereiro. A iniciativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) viabilizará a 
segunda prova piloto, prevista 
para acontecer em março. A 
realização do censo é uma 
reivindicação e um anseio dos 
gestores municipais, uma vez que 
os dados interferem diretamente 
na distribuição dos recursos.

Dentre as informações a 
serem levantadas pelas equipes - 
durante visita de uma semana nas 

esperas  para  se rem 
atendidos e, ainda, que alguns 
sequer conseguem atendimento”.

Para atender à solicitação 
do vereador, o Secretário deverá 
esclarecer se houve redução da 
quantidade de médicos ou no 
atendimento do Hospital, porque, 
o vereador afirma no ofício que, 
muitos pacientes reclamam da 
d e m o r a  e x c e s s i v a  n o  
atendimento. Para o cidadão 
viver em Araputanga com melhor 
qualidade de vida, o Presidente da 
C â m a r a  M u n i c i p a l ,  v e m  
cobrando duramente a Gestão do 
prefeito Joel Marins. 

Em relação ao contrato 
com o Hospital, requer uma lista 
contendo todas as consultas 
realizadas aos pacientes do SUS, 
no período de 01/01/2019 a 
2 8 / 0 2 / 2 0 1 9 ,  d e  f o r m a  
discriminada, incluindo nome e 
telefone de cada paciente 
atendido.

Tendo sido o vereador 
mais votado em 2016 e, diante de 
cobranças do eleitorado o 
vereador  quer  saber,  por  
exemplo,  os valores repassados 
pelo Poder Executivo Municipal 
ao Hospital, nos meses de Janeiro 
e fevereiro/2019.

Hospitalar privada.
De acordo com o ofício, 

protocolizado na Prefeitura, sob o 
número 292 existe “reclamações 
de inúmeros pacientes do SUS 
quanto à precariedade no 
atendimento do Hospital”.  

N a  i n t r o d u ç ã o  d o  
documento, consta ainda que 
muitos (usuários) alegam “que 
estão sofrendo com longas 

 Presidente da Câmara 
M u n i c i p a l  d e  OAraputanga, vereador 

I l í d i o  d a  S i l v a  N e t o ,  
protocolizou, na manhã de ontem 
(26) junto à Prefeitura Municipal,  
ofício nº  32/2019/CMA com 
pedido de informação ao 
Secretário Municipal de Saúde, 
Sr. Emerson José do Prado, 
acerca do contrato com a unidade 

suspeito já se encontrava 
lá, após a retirada de R$ 1.000,00,  
o criminoso anunciou o assalto, 
levando seu  dinheiro. Segundo 
ela, o criminoso era um homem 
forte, moreno escuro, alto e usava 
um óculos de sol. Diante das 
informações, a equipe de 
policiais militares saíram em 
diligência mas não conseguiram 
localizar o indivíduo.

Agora o caso segue em 
investigação e as imagens do 
circuito interno de câmeras 
deverão ajudar a polícia na 
identificação do suspeito.

 assalto aconteceu no 
f inal  da  manhã de  Odomingo, por volta das 

11h 45, a vítima foi até o caixa 
eletrônico do Banco do Brasil, 
l o c a l i z a d o  a  R u a  P a u l o  
Mendonça, para realizar um 
saque.

A vítima, que não teve o 
nome revelado, acionou a Policia 
Militar através do 190. Uma 
e q u i p e  q u e  e s t a v a  n a s  
p r o x i m i d a d e s  a t e n d e u  a  
ocorrência.

Segundo a vítima, quando 
ela adentrou na agência o 

PROVA PILOTO

Figueirópolis e Jauru  estão entre os municípios
brasileiros escolhidos para o teste do Censo 2020
Assessoria CNM

A realização do censo é uma reivindicação e um anseio dos gestores municipais

Levantamento iniciou no dia 20 de fevereiro

Foto: Divulgação

ESCLARECIMETOS

Em Araputanga: Presidente da Câmara Municipal
pede informações sobre o contrato com Hospital

Sebastião Amorim/FA

Vereador Ilídio da Silva Neto

POLÍCIA

Mulher é assaltada dentro de agência do
 Banco do Brasil  em Mirassol D'Oeste

Da Redação

Após saque mulher é assaltada em caixa eletrônico

Foto: Ilustrativa

c o m p r o m i s s o  d o s  
gestores municipais e o Censo 
2020 uma prioridade do governo.

Para o presidente da 
entidade, Glademir Aroldi, o 
primeiro deve ser um 

Foto: Arquivo
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O Sol em Peixes começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
intensa interiorização e 
necessidade de distanciar-

se de tudo e de todos. O momento 
envolve solitude e silêncio e é dessa 
maneira que você vai conseguir renovar 
suas energias.

Esotérico

O Sol em Peixes começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 
pessoas que considera “sua 

tribo”, ou seja, pessoas que pensam 
como você, que possuem os mesmo 
valores. Dia bom para novos contatos 
comerciais.

O Sol em Peixes começa a se 
aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
movimento positivo para 
seus projetos profissionais e 

planos de negócios, que serão colocados 
em prática rapidamente. O período, que 
dura algumas semanas, envolve sucesso e 
reconhecimento.

O Sol em Peixes começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 

sua vida espiritual e contato com novas 
filosofias de vida. Uma delas pode 
encantar você. O momento pode estar 
relacionado a uma viagem internacional, 
que pode ser marcada ou realizada.

O Sol em Peixes começa a se 
aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
interiorização e necessidade 
de aprofundar-se em seu 

mundo emocional. O período pode estar 
relacionado também a uma sociedade ou 
parceria financeira e a uma grande soma 
de dinheiro.

O Sol em Peixes começa a se 
aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 
suas finanças. O dinheiro 

ganha uma força emocional, você pode 
descobrir que ele traz em si, um símbolo 
de segurança. Procure organizar sua vida 
material.

O Sol em Peixes começa a se 
aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 
projetos de trabalho que têm 

a ver com sua alma. Sua saúde global, 
neste momento, está em primeiro lugar. 
Ótimo período para começar um bom 
programa envolvendo dieta e exercícios.

O Sol em Peixes começa a se 
aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de maior 
envolvimento com suas 
emoções e romantismo. Uma 

pessoa especial pode começar a mexer com 
seu coração. O período pode estar 
r e l a c i o n a d o  c o m  a  m e l h o r a  d o  
relacionamento com um filho.

O Sol em Peixes começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
melhora na comunicação, 

que se torna mais sensível, mais 
conectada às suas emoções. Ótimo 
período para ler e escrever, expressar-se 
através das palavras. Uma viagem pode 
ser realizada.

O Sol em seu signo começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
aumento da sensibilidade e 
necessidade de estar perto de 

quem se ama. Você vai priorizar a 
intimidade com os seus a qualquer 
atividade social. Ótimo período para 
expressar suas emoções.

O Sol em Peixes começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 

sua vida social e relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento 
pode  envo lve r  r oman t i s mo  e  
necessidade de se envolver com mais 
intensidade com quem se ama.

O Sol em Peixes começa a 
se aproximar de Netuno no 
mesmo signo, marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 

sua vida doméstica e pessoas da família. 
Você estará mais fechado e caseiro, mais 
voltado para seu mundo emocional. Um 
de seus pais pode precisar de sua 
companhia.

By Rosane Michels

O parabéns de hoje é endereçado ao 
boníssimo Padre Evandro Stefanello, 
Pároco da Catedral  São Luis, que  festeja 
data nova. Que o Criador o proteja e o 
guarde sempre, dando muita saúde, paz e 
sabedoria para continuar com essa sublime 
missão de evangelizar. Nós da família do 
Jornal Correio Cacerense desejamos um 
ano de muitas vitórias e felicidades.

Celebrando mais um ano de vida a elegante Suelen Pereira Rodrigues 
Macedo que na oportunidade recebe o carinho especial do maridão 
Elvys (foto), familiares e amigos. Que essa data se reproduza por 
longos e significantes anos são os nossos votos. Felicidades hoje e 
sempre.

Sempre com um sorriso no rosto e 
determinada a ajudar o próximo 
Ana Lucia Mattiello Miranda, a 
quem enviamos o abraço especial 
pela passagem de mais um 
aniversario. Aninha como é 
chamada carinhosamente festejou 
a data ao lado dos familiares e 
amigos que cantaram o tradicional 
Parabéns. Que Deus lhe presenteie 
com um ano pleno de vitórias, 
saúde e muito amor. Feliz 
Aniversário!!!

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

Trocando de idade a empresária Liliane 
Rondon, que recebe os calorosos 
abraços dos colaboradores, amigos e 
familiares. Que esse ano todos os seus 
sonhos se tornem realidade e que a 
saúde e a alegria sejam constante em 
sua vida. Parabéns!!!

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

****************
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c o m  1 4 ,  m e s m a  
pontuação do Colorado. Na 
última rodada o Luverdense fez 
1 a 0 em cima do Araguaia. O 
confronto está marcado para o 
estádio Passo das Emas.

O Mixto que fecha o G4, 
com 10 pontos, enfrenta, na 
Arena, o Sinop, que está em 
sexto, com 8 pontos, e perdeu 
por 1 a 0, para o União na 6ª 
rodada. Já o Tigre fez 3 a 0, em 
cima do Operário FC.

O líder Cuiabá jogará, na 
Arena Pantanal, contra o 
lanterna Operário FC que ainda 
não venceu. Os horários dos 
jogos ainda serão divulgados.
C l a s s i f i c a ç ã o
1 Cuiabá 16 pontos
2 União de Rondonópolis 14
3  Operário VG 14
4 Mixto 10
5 Luverdense 9
6 Sinop 8
7 Dom Bosco7
8 Araguaia 5
9 Juara 1
10 Operário FC 0

 sétima rodada do 
Campeonato  Mato-Agrossense Eletromóveis 

Martinello tem uma pausa, no 
próximo final de semana e volta 
no dia 10, domingo, por causa 
do carnaval. Os confrontos da 
rodada serão entre Dom Bosco, 
atualmente na sétima posição da 
classificação, com 7 pontos e o 
Araguaia que tem 5. As equipes 
se enfrentam na Arena Pantanal.

Já o vice-lanterna Juara, 
que tem um ponto vai pegar o 
vice-líder União, que tem 14, 
três a menos que o líder e invicto 
Cuiabá. Na última rodada o 
Dourado fez 1 a 0, em cima do 
Azulão da Colina e o time de 
Juara foi goleado pelo Operário 
Várzea-grandense por 3 a 1. O 
jogo será no Danilo Pagot – o 
primeiro do Juara em seu 
estádio desde o início da 
competição.

O Luverdense, que está 
na quinta colocação com 9 
pontos, pega o Chicote da 
Fronteira que está em terceiro com a bola nos pés e é 

empenhada na recomposição, 
além de estar em uma crescente. 

Estamos bem treinados 
pelo Itamar e mantivemos a 
espinha dorsal do ano passado. 
Tenho certeza que podemos 
surpreender o Botafogo, jogando 
com muita humildade. Temos 
uma grande equipe e muita 
ambição. Queremos seguir 
crescendo e esse é um bom 
momento para isso”, disse ao 
Lance. Pela Copa do Brasil, o 
Cuiabá passou de fase após bater 
o Ypiranga-AP, por 1 a 0. O  
Cuiabá, líder do Campeonato 
Mato-grossense Eletromóveis 
Martinello, teve sete partidas em 
2019 e, até aqui, venceu seis dos 
duelos e empatou uma vez, o que 
o deixa com um aproveitamento 
de 90%.  O único jogo em que não 
saiu vitorioso foi contra o Sinop, 
pelo Estadual, onde lidera e vem 
de vitória, último domingo, 
mesmo com alguns jogadores 
poupados. Atualmente é líder 
com 16 pontos.

 equipe do Cuiabá Esporte 
Clube encara hoje, às A20h30, pela segunda fase 

da Copa do Brasil, o Botafogo, no 
Estádio Engenhão.

O Botafogo é um time 
grande competitivo, mas a gente 
sabe que a Copa do Brasil existem 
surpresas e a gente espera 
surpreender” disse o meia Alê.

O goleiro Victor Souza 
será peça fundamental para 
segurar Botafogo e garantir a 
vaga na 2ª fase.  Se houver 
empate no tempo normal, a 
decisão vai para penalidades. No 
último domingo, ele completou 
50 jogos pelo Cuiabá. “O nosso 
ponto forte é o conjunto, equipe 
bem equilibrada, consegue jogar 

ESTADUAL

Próxima rodada do Campeonato
Mato-grossense começa no dia 10
Só Notícias

Na classificação o Cuiabá segue  como líder com 16  pontos e União de Rondonópolis,  vice-líder

Jogos serão suspenso retornando após o carnaval
Foto: Divulgação

2ª FASE

Cuiabá encara Botafogo nesta
 4ª feira pela Copa do Brasil

Cuiabá enfrenta o Botafogo hoje pela Copa Brasil

Foto: Assessoria

Só Notícias

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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m manifestação enviada ao 
Supremo Tribunal Federal E(STF), nesta segunda-feira 

(25), a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, voltou a 
defender que a investigação do ex-
senador  Bla i ro  Maggi ,  por  
organização cr iminosa,  seja  
remetida à Justiça Federal do Mato 
Grosso, conforme decisão tomada 
em dezembro do ano passado pela 
Primeira Turma da Corte. 

Assim como o conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso (TCE/MT) Waldir 
Júlio Teis, o ex-parlamentar é alvo 
do Inquérito 4596, que tramita no 
âmbito da Operação Ararath.

Devido à complexidade do 
esquema, as investigações foram 
desmembradas em oito feitos. E 
como a nova jurisprudência do STF 
d e t e r m i n a  q u e  o  f o r o  p o r  
prerrogativa de função se aplica 
somente a crimes cometidos durante 
o mandato parlamentar e em função 

do cargo, o processo de 
Maggi e Teis foi baixado à primeira 
instância. As defesas, entretanto, 
apresentaram sucessivos recursos 
com o objetivo de manter o processo 
na Corte Suprema.

No documento, Dodge 
c l a s s i f i c o u  a  c o n d u t a  d o s  
investigados como tentativa de 
arrastar a tramitação do processo, de 
modo a impedir o declínio de 
competência e a continuidade das 
investigações em outras instâncias 
do Ministério Público. “O uso 
m a n i f e s t o  d e s s e  m e i o  d e  
impugnação, sem chance de 
reversão efetiva da decisão, apenas 
com a finalidade de retardar o 
trânsito em julgado, configura abuso 
de recorrer”, afirmou.

Dodge refutou todas as 
alegações feitas pela defesa de 
Blairo Maggi. Afastou a alegada 
ocorrência de prevenção da Segunda 
Turma do STF para julgar o caso, 
lembrando que o acórdão de 

relatoria de Fux já trata 
desse ponto e afasta a hipótese. 

Também rechaçou o pedido 
para declínio para Justiça Estadual; e 
disse ainda não haver omissão em 
análises dos termos de colaboração 
premiada. 

“ E m  r i g o r,  o  q u e  o  
embargante pretende não foi apenas 
adiar a baixa dos autos, mas ser 
investigado e julgado por um juízo 
que já se declarou incompetente para 
a apreciação dos temas em relação a 
ele”, resumiu a PGR.

A fim de ser preservada a 
boa-fé processual, a procuradora-
geral requer o não conhecimento dos 
e m b a r g o s  d e  d e c l a r a ç ã o  
apresentados por Blairo Maggi e 
Waldir Teis. 

No mérito, opina pela 
rejeição dos recursos e pela 
certificação do trânsito em julgado 
da decisão de declínio, no sentido de 
remeter o inquérito à Justiça Federal 
em MT.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Sem foro, Blairo Maggi deve responder a inquérito
 na Justiça Federal de Mato Grosso, defende PGR

Para Dodge, recurso do ex-senador, retardando trânsito em julgado da 
decisão de declínio de competência, é abuso do direito de recorrer

Assessoria MPF Foto: Arquivo

Ex-senador Blairo Maggi
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 Ministério Público Eleitoral 
(MP Eleitoral), por meio da OProcuradoria Regional 

Eleitoral (PRE) em Mato Grosso, 
requereu junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE/MT), a cassação da 
diplomação da senadora Selma 
Arruda, eleita pela Coligação 
"Segue em Frente Mato Grosso", e 
de seus suplentes. 

Além da perda do mandato, 
requer ainda a aplicação de sanção 
de  ine legibi l idade  e ,  como 
consequência, que sejam realizadas 
novas eleições para o preenchimento 
de uma vaga de senador em Mato 
Grosso.

Além disso, o MP Eleitoral 
também requereu o reconhecimento 
da arrecadação e gastos ilícitos de 

recursos, combinados com a 
prá t ica  de  abuso  de  poder  
econômico. 

Os requerimentos foram 
realizados nas alegações finais 
protocoladas hoje (25) no TRE/MT, 
em ação de investigação judicial 
eleitoral.

De acordo com a PRE, 
restou apurado no processo que 
integrantes da chapa da candidata 
Selma Arruda abusaram de poder 
econômico, assim como praticaram 
caixa 2 de campanha ao contraírem 
despesas de natureza tipicamente 
e l e i t o r a l  n o  v a l o r  d e  R $  
1.246.256,36, quitadas com recursos 
de origem clandestina, que não 
transitaram regularmente pela conta 
bancária oficial.

eleições para o cargo pois, 
aventar a posse do terceiro colocado 

ele ições  representar ia  
atropelar a vontade popular e violar 

democrático amparado pela 
Constituição Federal.

ez mil alunos formados nos três 
primeiros meses do ano. Esta é a Dmeta do Programa Educacional 

de Enfretamento e Repressão às Drogas 
e Violência (Proerd), coordenado pela 
Polícia Militar que possui como 
público-alvo crianças cursando o 3º ano 
do ensino fundamental na rede de ensino 
público e privada, em 39 municípios do 
Estado. O desafio continua nos meses 
seguintes com o trabalho continuado 
junto aos alunos do 5º e 7º ano do ensino 
fundamental. A estratégia é chegar até o 
final do ano com 30 mil alunos formados 
e realizar a formatura na Arena Pantanal, 
com a participação dos pais e 
responsáveis. A expectativa é reunir no 
espaço cerca de 35 mil pessoas.

O coordenador Estadual do 
Proerd, tenente-coronel Darwin Salgado 
Germano, explica que o diferencial de 
2019 é a adesão das escolas da rede 
privada, a exemplo do Salesiano São 
Gonçalo, Plural, Isaac Newton e Master, 
além de escolas da rede pública. 

D a r w i n  d e s t a c a  q u e  o  
programa irá completar 19 anos e a meta 
é desenvolver um trabalho continuado. 
Os três primeiros meses com as crianças 
do 3º ano. Logo em seguida, o quinto e 
sétimo ano, fechando um ciclo de 
conhecimento por faixa etária. 
Referente aos instrutores, o coordenador 
salienta que são profissionais 

capacitados com curso de 
formação de instrutor, preparados para 
trabalhar com crianças da pré-escola e 
anos iniciais (do 1º ao 4º ano); crianças 
do 5º ano do ensino fundamental, 7º ano, 
além do Proerd para os pais e ou 
responsáveis. “O programa foi abraçado 
pela Polícia Militar e visa, além da 
prevenção ao crime, reconstruir valores 
éticos e familiares que vem se 
deteriorando ao longo dos anos”, 
salientou Darwin.
Balanço 2018 - O Proerd atendeu 
21.026 crianças, em 39 municípios 
participantes, com a atuação de 60 

particulares. Os alunos que passaram 
pelo programa aprenderam como dizer 
não à oferta de droga, além de elevar a 
autoestima, ele apresenta estilos de 
respostas para vários tipos de 
abordagens – oferta de drogas por 
amigos e desconhecidos e de ingresso no 
tráfico. Também aprenderam questões 
como bullying, violência física, direitos 
e deveres, entre outros. O programa 
recebe apoio por meio de emendas 
parlamentares e cooperação técnica, a 
exemplo do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT 23ª  Região)  e  
prefeituras.

Senadora Selma Arruda

Foto: Reprodução
Assessoria

PERDA DO MANDATO

MP Eleitoral pede cassação da chapa
de Selma e novas eleições para o cargo

O MP Eleitoral também requereu o reconhecimento da arrecadação e gastos
ilícitos de recursos, combinados com a prática de abuso de poder econômico

DESAFIO DA PM

Meta do Proerd é formar dez  mil
alunos já nos primeiros meses do ano
Assessoria

Enfoque dos primeiros três meses são alunos do 3º ano do ensino fundamental

Foto: PMMT
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d i r e c i o n a m e n t o  d e  
c o n t r a t a ç ã o ;  c o n t r a t a ç ã o  o u  
subcontratação irregular de empresas 
ligadas ao prefeito ou a familiares do 
agen te  po l í t i co .  Houve  a inda  
superfaturamento de serviços medidos e 
pagos, mas não realizados; pagamento 
de serviços em quantidade superiores às 
constantes na planilha orçamentária 
contratada; dentre outras condutas.

Até o momento, a CGU apurou 
fraudes ou irregularidades graves em 
pelo menos 12 licitações, que envolvem 
valores licitados superiores a R$ 4,3 
milhões. O prejuízo total ainda não foi 
apurado pela operação.

O grupo atuava de forma 
harmônica e em mútua ajuda desde 
2013. Agindo dessa forma, entre 2013 e 
2016, 55% das licitações realizadas e 
67% das dispensas de licitação foram 
“vencidas” por empresas previamente 
estabelecidas pelo prefeito do município 
de Salto do Céu. A partir de 2017, o 
percentual de licitações saltou para 
78%. Durante as investigações, foi 
possível identificar a destinação de parte 
dos recursos federais para empresas do 
g r u p o  e c o n ô m i c o  v i n c u l a d o  
diretamente ou indiretamente ao 
prefeito, incluindo a contratação de 
empresa sem capacidade operacional e 
em nome de “laranja” no município de 
Cáceres (MT). (Com informações 
assessoria PF e CGU)

 om o objetivo de combater 
fraudes a licitações e desvio de Crecursos públicos, foi deflagrada 

pela Polícia Federal ontem (26), a 
OPERAÇÃO TRAPAÇA. Na ação 
foram  cumpridos ao todo 13 mandados 
de busca e apreensão em órgãos 
públicos, empresas e residências 
localizadas nos municípios mato-
grossenses de Salto do Céu, Cáceres, 
Curvelândia e Nova Lacerda.

O s  m a n d a d o s   f o r a m  
expedidos pelo Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região, com sede 
em Brasília, pois envolve investigados 
com foro privilegiado. A operação, que 
iniciou a partir de encaminhamento de 
documentos da Controladoria Geral da 
União (CGU),  visa angariar mais 
provas relacionadas aos crimes de 
fraude a licitações e desvio de recursos 
públicos praticados por suposta 
organização criminosa atuante no 
município de Salto do Céu e outros da 
região. Uma das supostas fraudes 
constatadas durante as investigações foi 
a identificação de uma empresa 
fantasma criada em nome de "laranja" 
para participar, em conluio com outras 
empresas de pequeno porte, de 
processos licitatórios realizados pela 
prefeitura de Salto do Céu. As empresas 
investigadas concorriam entre si para 
d a r  a p a r ê n c i a  d e  l e g a l i d a d e ,  
viabilizando as fraudes.

Em poucos meses de atuação a 

empresa de fachada já ganhou 
mais de R$ 2 milhões em contratos de 
licitações possivelmente fraudadas, 
enquanto foi identificado que o seu 
sócio principal possuía um salário de 
apenas R$ 1,2 mil como tratorista.

Durante as investigações 
também foi identificado que uma  
empresa pertencente a familiar de 
funcionário público ganhou várias 
l ic i tações ,  poss ive lmente  com 
favorecimento pessoal ou em razão de 
informação privilegiada.

Além das prováveis fraudes a 
licitações, suspeita-se que partes dos 
serviços de obras públicas contratados 
foram prestados com a utilização de 
maquinário e pessoal da prefeitura de 
Salto do Céu.

Em Cáceres, a PF realizou a 
busca e apreensão  na empresa Prata 
Construtora Eireli-EPP, de propriedade 
do irmão do prefeito de Salto do Céu, 
Judson Sander Prata, Outros mandados 
foram cumpridos na Prefeitura de Salto 
do Céu, na empresa WP Construtora 
Ltda-ME, de propriedade do atual 
prefeito. Em Nova Lacerda a empresa 
alvo foi V.L. Moretto & Cia Ltda-ME, de 
propriedade do Deputado Estadual 
Valmir Luiz Moretto.

Entre as irregularidades 
constatadas pela CGU estão: fraude ao 
caráter competitivo de licitações; 
aceitação de documento inidôneo pela 
comissão de licitação; montagem e 

rotarianos Mauro, Marcão, e 
Antonio Fernandes, que não 

corrente mês, foi adiado em 
função do recesso escolar e 
acontecerá no dia 30 de março, 
quando será sorteado duas motos, 
um notebook e um celular,

Os rotarianos e educadores  
aproveitaram a reportagem do 
Correio Cacerense para agradecer o 
apoio e a acolhida da comunidade 
cacerense.

Outros  Pit Stops estão 
marcados para acontecer na cidade, 
em vários pontos  na praça da feira e 
nos maiores supermercados.

mediram esforços em prol 
do projeto que vai beneficiar a classe 
estudantil da rede municipal.

E s t ã o  s e n d o  
comercializadas 25 mil cartelas no 
valor de R$ 10,00 cada. A meta é 
conseguir o montante de R$ 
250.000,00. Os interessados em 
adquirir as cartelas e contribuir com 
o projeto  podem solicitar com os 
rotarianos ou nas unidades escolares 
do município.

O festival que  inicialmente 
estava marcado para o dia 23 do 

Gislaine Fátima Neves, 
ressalta que essa ação se deve em 
função do CAE ser parceiro dos 
pequenos empresários, assim  está 
s e m p r e  b u s c a n d o  o f e r e c e r  
consultorias e palestras para ajudar 
os pequenos empreendedores na 
gestão de seus negócios. Ela ainda 
informa que as consultorias dessa 
parceria com o Sebrae são gratuitas. 
Os interessados devem procurar o 
Centro de Atendimento Empresarial 
para efetivar seu interesse.

As consultorias acontecem 
uma vez por mês e serão trabalhados 
temas como: Vendas e Marketing, 
Compras Públicas,  Compras 
Governamentais, Acesso ao Crédito 
para MEI. Maiores informações no 
CAE.

 Centro de Atendimento 
Empresarial - CAE em Oparceria com o Sebrae 

Cáceres,  iniciou nesta segunda-
feira,  um trabalho de consultoria 
gratuita para atender os MEIs 
(Microempreendedor Individual) 
com o tema Controle Financeiro 
d e s t i n a d o  a o s  p e q u e n o s  
empresários.  

O analista técnico do Sebrae 
Leandro Martins Barbosa, é o 
orientador do trabalho e  explica que 
o atendimento consiste em uma 
consultoria básica, com orientações 
sobre assuntos relacionados à gestão 
do controle financeiro de empresas 
ou atividades empresariais.

A  A g e n t e  d e  
Desenvolvimento Local do CAE, 

ançado oficialmente no dia 
06 de dezembro, o Projeto LClimatizar é uma parceria 

inédita entre a Secretaria Municipal 
de Educação e o Rotary Club de 
Cáceres, que visa a aquisição de 
aparelhos de ar condicionado para as 
unidades escolares do município.

Faltando  pouco mais de 30 
dias para o sorteio dos prêmios, o 
Rotary em parceria com os 
profissionais da educação do 
município realizaram neste domingo 
um Pit Stop na praça da feira, com o 
objetivo de divulgar o evento e 
intensificar a venda das cartelas.

Após o início do ano letivo, 
essa é a primeira ação realizada em 
conjunto Rotary e Educação. O Pit 
Stop foi um sucesso e contou o com o 
apoio irrestrito da vice-prefeita e 
secretária de educação Eliene 
Liberato, do Governador eleito 
2019/20 Washington Calado 

Barbosa, do presidente 
e l e i t o  d o  R o t a k i d s  L u c a s  

PROJETO CLIMATIZAR

Rotary Club de Cáceres e profissionais da educação fazem Pit
Stop para alavancar vendas de cartelas do Festival de Prêmios

Projeto Climatizar é uma parceria entre a SecretariaMunicipal de Educação e o Rotary Club de Cáceres

Da Redação
Foto: Rotary

BUSCA E APREENSÃO

Operação Trapaça investiga fraudes a licitações em
Cáceres, Salto do Céu, Curvelândia e Nova Lacerda
Da Redação

Foto: PF

Busca e apreensão na empresa V. L. MORETTO & CIA LTDA-ME, em Nova Lacerda

ORIENTAÇÕES

CAE promove consultoria gratuita
 para pequenos empreendedores

Redação c/ Assessoria

Foto: Assessoria

Analista técnico Leandro em atendimento

Eliene Liberato no primeiro Pit Stop de vendas
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Anos!

O Rotary Club de Cáceres 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação realizaram 
no domingo Pit Stop na praça da 
feira para chamar a atenção da 
população na aquisição das 
cartelas do Festival de Prêmios do 
Projeto Climatizar, essa é a 
primeira ação depois do início do 
ano letivo. 

O Ministério Público Eleitoral 
(MP Eleitoral), por meio da Procuradoria 
Regional Eleitoral (PRE) em Mato 
Grosso, requereu junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE/MT), a cassação 
da diplomação da senadora Selma 
Arruda, eleita pela Coligação "Segue em 
Frente Mato Grosso", e de seus suplentes.

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Trapaça,  cumprindo 13  mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências localizadas 
nos municípios mato-grossenses de Salto do Céu, Cáceres, Curvelândia e Nova Lacerda. Os mandados  foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com 
sede em Brasília, pois envolve investigados com foro privilegiado. Página 03
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BUSCA E APREENSÃO

Operação Trapaça investiga fraudes a licitações em
Cáceres, Salto do Céu, Curvelândia e Nova Lacerda

Empresa PRATA CONSTRUTORA EIRELI-EPP de propriedade do  irmão do prefeito de Salto do Céu foi uma dos alvos da operação

Fotos: PF

PIT STOP DE VENDAS

Projeto Climatizar em parceria com a Educação
é a ação mais recente do Rotary Club de Cáceres
Foto: Rotary

PERDA DO MANDATO

MP Eleitoral pede cassação da chapa
de Selma e novas eleições para o cargo

Foto: Reprodução

MP requereu cassação da diplomação da senadora Selma

COMBATE A CORRUPÇÃO

Sem foro, Blairo Maggi deve responder a inquérito
 na Justiça Federal de Mato Grosso, defende PGR

Foto: Arquivo

O processo de Maggi foi baixado à primeira instância

Pit Stop na Praça da Feira

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
nesta segunda-feira (25), a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, voltou a defender que a investigação do ex-senador Blairo Maggi, 
por organização criminosa, seja remetida à Justiça Federal do Mato 
Grosso, conforme decisão tomada em dezembro do ano passado pela 
Primeira Turma da Corte. Página 06

PROVA PILOTO

Figueirópolis e Jauru  estão entre os municípios
brasileiros escolhidos para o teste do Censo 2020

Página 04

POLÍCIA

Mulher é assaltada dentro de agência do
Banco do Brasil  em Mirassol D'Oeste

Página 04
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