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O Fórum Sindical definiu nesta segunda feira (29.05), durante Assembleia Unificada, rejeitar a 
proposta do governo estadual, de parcelar a Revisão Geral Anual de 2017, muito menos em 2018. Página 04

Exposição de orquídeas e rosas do deserto
em prol da APAE começa hoje em Cáceres

FESTIVAL DE FLORES

A exposição para venda de orquídeas e rosas do deserto começa hoje e vai até sexta-feira (02) 
na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cáceres, situada no Bairro da 
Cavalhada, Travessa do Cururu, 66.  Página 03

 
Foto: Ilustrativa

Evento destina 30% da renda para a APAE

PARALIZAÇÃO

Fórum reprova proposta de RGA e
define greve de 24 horas para junho
 
Foto: Sintep-MT

Greve de 24 horas acontece no dia 07 de junho

ADOÇÃO

WhatsApp contribui para adoção
tardia de um menino em Cáceres

Fi lho  b io lóg ico  de  um pa i  
assassinado e de uma mãe que, além de 
agressiva, era dependente química, Paulinho 
conheceu desde muito cedo as mazelas de 
viver em uma família desestruturada.

     Página 04
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Graças ao grupo de WhatsApp chamado 'Cegonhas da Adoção', o 
menino pôde realizar o sonho de ter uma família e uma vida feliz

IMPASSE

Prefeitos discutem alternativa
para solucionar o caos na saúde

 Os prefeitos de Mato Grosso se reuniram nesta segunda-
feira (29) para discutir a proposta do governo do estado de utilizar 
parte dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação 
(Fethab) no pagamento dos débitos da saúde. Página 05

Mais de 100 prefeitos se reuniram para discutir a proposta do governo

Foto: AMM

Julgamento do Operário VG fica sem data até nova formação do TJD-MT Página 07

Adoção rima 
com coração

2ª EDIÇÃO DO SISU
As inscrições para a segunda edição de 2017 
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
começaram nesta segunda-feira (29) e 
prosseguem até 1º de junho. Um total de 
51.913 vagas serão oferecidas pelas 63 
instituições de educação superior que 
assinaram o termo de adesão – 59 federais e 
quatro estaduais. Para se candidatar, é 
preciso ter realizado o último Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter 
tirado zero na redação. Do total de vagas, 
22.663 estão em universidades e institutos 
federais da Região Sudeste, 18.726 no 
Nordeste, 8.338 no Sul, 1.133 no Norte e 
1.053 no Centro-Oeste. Por modalidade, 
25.707 vagas são destinadas à ampla 
concorrência, 24.744 obedecem às cotas 
estabelecidas pela Lei nº 12.711/2012 e 
1.462 fazem parte de ações afirmativas 
próprias das instituições.

PROCESSO SELETIVO
Está aberto processo seletivo para 
contratação de assessor de gabinete II para 
Terceira Vara Criminal da Comarca de 
Pontes e Lacerda. Os interessados devem 
encaminhar currículos até o dia 02 de junho 
para o e-mail: leonisio.junior@tjmt.jus.br. 
Os pré requisitos para a seleção é ser 
bacharel em Direito, ter disponibilidade 
para mudança imediata e experiência no 
cargo, preferencialmente na área criminal. A 
seleção será feita por meio da análise de 
currículo. A remuneração mensal do cargo é 
de R$ 4.256,00, acrescidos de R$ 800,00 de 
auxílio-alimentação, além de R$ 400,00 de 
auxílio-saúde (caso o contratado tenha 
plano de saúde). Mais informações sobre a 
seleção pelo telefone da comarca: (66) 
3266-8600.

FIES
Os estudantes que ainda não concluíram a 
renovação do contrato do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) devem 
ficar atentos, pois o prazo final termina hoje, 
31 de maio. Até o final da tarde desta 
segunda-feira, 1.051.220 alunos já haviam 
concluído o aditamento, correspondendo a 
cerca de 83% de 1,28 milhão de contratos 
previstos para este semestre. Além de 
renovar os contratos vigentes, também será 
possível até essa data, fazer a transferência 
integral de curso ou de instituição de ensino, 
bem como solicitar a dilatação do prazo de 
utilização do financiamento.

PRÊMIO HERÓIS REAIS
Em sua segunda edição o prêmio Heróis 
Reais,  que tem como objetivo sensibilizar a 
sociedade sobre a importância dos 
profissionais de segurança do Brasil, está 
com inscrições abertas até o dia 14 de junho. 
O prêmio foi idealizado pelo instrutor 
policial Marcos do Val com apoio da 
fabricante de armas leves Taurus. O objetito 
é escolher as melhores ocorrências 
protagonizadas pelos agendes de segurança 
pública nos anos de 2015 e 2016. Os 
vencedores de cada região também 
avançam para a Etapa Nacional, que será 
realizada no fim do ano. Os “Heróis Reais” 
ganharão reconhecimento público, 
equipamentos, treinamentos e viagens 
nacionais e internacionais. O regulamento 
e s t á  d i s p o n í v e l  n o  h o t s i t e :  
www.heroisreais.com.br

A denominação “mala preta”, 
anteriormente era relativa apenas às questões 
envolvendo o futebol, nome dado ao incentivo 
em dinheiro fornecido a uma equipe desportiva 
para perder uma partida contra uma segunda 
equipe, de modo que o resultado da partida 
beneficiasse uma terceira equipe. Este modelo 
de propina pouco ortodoxo e imoral saiu dos 
meios futebolísticos; passando a ser utilizado 
com força total no cenário político, fruto da 
certeza da impunidade, e pela ganância 
exacerbada, por parte de alguns agentes 
públicos, que no afã de enriquecimento ilícito, 
passaram a praticar uma série de ilicitudes 
envolvendo dinheiro público, através da 
corrupção ativa, passiva, peculato e por ai vai.  

O combate à corrupção cresceu de 
forma acentuada, com o fortalecimento de leis 
e instituições, com a estruturação da Polícia 
Federal (PF), independência do Ministério 
Público (MP) e a atuação da Controladoria-
Geral da União que intensificaram o combate a 
desvios de dinheiro público, isso se deu com 
maior intensidade, a partir de 2003, com a 
criação de várias operações de combate à 
corrupção.

Isso só foi possível, graças à 
implementação de leis mais duras contra o ato 
de  corrupção, como a Lei de Lavagem de 
Dinheiro (Lei  nº 12.683/2012) e a Lei 
Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) e a 
modernização das estruturas e carreiras da 
Polícia Federal. 

Dentre as operações de combate à 
corrupção deflagradas no Brasil, a mais 
impactante e contundente, está sendo a Lava 
Jato, esta, apertou o cerco contra os tubarões, 
antigamente pegava-se apenas  peixes 
pequenos. A situação se agrava, no momento 
em que tem início o conjunto de delação da 
JBS, Joesley Batista, um dos donos do grupo 
revela a entrega de propina aos indicados do 
presidente Michel Temer (PMDB) e do senador 
Aécio Neves (PSDB).

Não se trata de ilação ou coisa que o 
valha, na gravação Aécio Neves (PSDB), pede 
2 milhões ao dono da JBS Joesley Batista, que 
usou a  gravação em sua delação premiada.

A entrega do dinheiro foi negociada 
por um executivo do grupo J&F, do qual a JBS 
faz parte, Ricardo Saud, segundo a PF, seriam 
entregues quatro malas, com R$ 500 mil cada 
uma, a Frederico Pacheco Medeiros, primo do 
senador Aécio, de acordo com as investigações, 
Frederico repassou o dinheiro a Mendherson 
Souza Lima, então assessor parlamentar do 
senador mineiro Zezé Perrela (PMDB-MG).

Segundo a Polícia Federal (PF), R$ 
500 mil foram transferidos para a ENM 
Auditoria, empresa com sede em Belo 
Horizonte e pertencente à Euler Nogueira 
Mendes, por sua vez, a ENM depositou o valor 
na conta da Tapera Participações empresa que 
tem como um de seus donos Gustavo Perrela, 
ex-deputado estadual e filho do senador Zezé 
Perrela. A Polícia Federal (PF), já havia 
encontrado R$ 480 mil na casa da sogra do 
Mendherson, perfazendo um total de R$ 980 
mil já encontrados.

Enquanto as gravações das filmagens  
não haviam sido divulgadas, alguns dos 
envolvidos tentavam pousar de paladinos da 
moralidade, indo às emissoras televisivas, 
tentando  explicar o inexplicável. Eis que surge 
um fato novo, o presidente Michel Temer 
(PMDB), troca o Ministro da Justiça e da 
Segurança Pública Osmar Serraglio (PMDB-
PR), com o jurista Torquato Jardim, da pasta 
Transparência e Controle. Vale lembrar, que 
Temer e Torquato são amigos a mais de 35 
anos.

Vamos aguardar o desenrolar dessa 
novela mexicana, para ver como termina. 
Esperamos que a mesma tenha um final feliz, e 
que não consigam enfraquecer, uma das 
operações mais conclusivas do nosso país a 
Lava Jato.

Pare o mundo, quero descer!
Professor Licio Antonio Malheiros é 
geógrafo (liciomalheiros@yahoo.com.br)

Cáceres-MT, quarta-feira 31 de maio de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Em maio, o Dia das Mães (sempre no 
segundo domingo do mês) e o Dia Nacional da 
Adoção (25 de maio) guardam especial 
afinidade. O sagrado dom da maternidade, 
também expresso no belo gesto da adoção, 
deve compartilhar amor e afeto igualmente de 
forma inclusiva.

Esse importante tema foi discutido na 
Boa Vontade TV (Oi TV — Canal 212 — e Net 
Brasil/Claro TV — Canal 196), no programa 
Sociedade Solidária. Na ocasião, o 
apresentador e graduado em Ciências Sociais 
Daniel Guimarães entrevistou Mônica Natale 
de Camargo, gerente executiva do Grupo de 
Apoio à Adoção de São Paulo (Gaasp).
Mudança de cultura - Estimativas apontam 
que, para cada criança na fila de adoção, há 
seis casais ou indivíduos pretendentes. 
Mônica Natale esclarece: “Ainda temos 
aquela cultura do perfil. 
 O que a maioria dos pretendentes 
deseja? Eles querem aquelas crianças 
menores, bebês, brancos ou da mesma etnia. E 
as crianças que estão disponíveis geralmente 
são de grupos de irmãos e com idade 
avançada, e algumas com necessidades 
especiais. Então, o que tem de se fazer? Mudar 
essa cultura de adoção no Brasil. 
 O pretendente tem que entender qual 
é a realidade do país, e começar a olhar com 
carinho para as crianças, mudar aquela 
concepção do filho idealizado para o filho 
possível”.
Longe de nós o preconceito

O alto sentido de humanidade precisa 
habitar o coração das criaturas, não deixando 
espaço para preconceitos. A gerente do Gaasp 
aponta para o que pode ser feito: “Primeiro, 
uma divulgação maior do que é a adoção, 
entender o que significa adotar, o que significa 
um filho na sua vida. 

Isso é importante! A cultura da 
adoção tem que ser mudada, sim, com 
programas como este onde se discute, onde se 
fala dessas necessidades”.

O assunto realmente merece um olhar 
mais atento da parte de todos, seja das políticas 
públicas ou da sociedade. É direito básico de 
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toda criança ter uma família que a proteja, ame 
e respeite.

Quem quiser se informar melhor, 
acesse o site do Grupo de Apoio à Adoção de 
São Paulo: www.gaasp.org.br. Procure 
também conhecer a legislação brasileira sobre 
o tema.
Tirem o vidro!

No dia 27 de maio, completam-se 31 
anos de dois grandes eventos da Legião da Boa 
Vontade na capital federal. 

Na ocasião, além de inaugurar o 
primeiro anexo (sede administrativa) do 
Conjunto Ecumênico, comandei a cerimônia 
de lançamento da Pedra Fundamental do 
Templo da Boa Vontade.

Momentos antes do início do 
cerimonial, um fato curioso proporcionou a 
todos importante lição. Eu me encontrava no 
segundo andar do prédio administrativo da 
LBV com os meus filhos e, ao olhar para o 
pátio, que estava superlotado, vi que o palco 
era baixo demais. E decidi: Sabem de uma 
coisa? Vou falar aqui de cima da marquise de 
entrada. E perguntei: Essa marquise aguenta o 
peso da gente? Ao que me responderam que 
sim, ao mesmo tempo em que me 
perguntavam: “Mas como é que o senhor vai 
passar para lá? Tem um vidro na frente!”. Ora, 
se o vidro atrapalha, tirem o vidro!, disse-lhes. 
O vidro foi retirado e pude, então, fazer o 
discurso lá de cima mesmo.

Naquele momento, destaquei, 
lembrando-me de Moisés e de Alziro Zarur 
(1914-1979), que o Templo da Paz surgia para 
que houvesse a interiorização de bons e 
elevados valores. Porque não se pode 
exteriorizar coisa alguma de útil se a criatura 
não tem nada para oferecer. É a questão do 
conteúdo.
 

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

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e 
e sc r i to r.  pa ivane t to@lbv.o rg .b r  — 
www.boavontade.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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expor a nossa cidade e vendê-la, 
no bom sentido, para atrair 
turistas e fazer com que eles 
gastem aqui, invistam aqui. Não 
podemos deixar de valorizar esse 
grande evento que é a marca de 
Cáceres. 

S o m o s  
internacionalmente conhecidos 
pelo nosso grande potencial 
turístico, graças ao Festival que 
Pesca”, destacou.

Este ano, a programação 
está repleta, com atrações 
nacionais de peso como, Simone 
e Simaria, Henrique e Juliano, 
Naiara Azevedo, Felipe Araújo e 
outros.

m mais um ano, o Festival EInternacional de Pesca 
(FIPe) de Cáceres poderá 

contar com o apoio do deputado 
D r.  L e o n a r d o  ( P S D ) .  O  
parlamentar assegurou para esta 
36ª edição, o valor de R$ 536 mil 
para a realização e o sucesso do 
evento, que já é consolidado em 
Mato Grosso.

Para ele, incentivar as 
festividades do município é 
fortalecer as áreas de cultura e 

turismo favorecendo assim, o 
comércio local, com a geração de 
emprego e renda direta e 
indiretamente, aos cidadãos. 

O FIPe é o maior evento 
de pesca esportiva em água doce 
do mundo, com registro no 
Guiness Book. Desde 2015, Dr. 
Leonardo vem contribuindo com 
o FIPe, ao qual destinou R$ 500 
mil e em 2016, R$ 410 mil.

“Cáceres tem muito a 
oferecer, por isso, precisamos 

população, oferecendo plantas 
com preço a partir da R$ 10,00. O 
evento é de caráter beneficente, 
onde parte da renda (30%) será 
revertida a Associação  de Pais e 
Amigos dos Excepcionais.
Sobre as Orquídeas - As 
orquídeas pertencem à família 
Orchidaceae, defendida por 
muitos como a maior da botânica.
 Cerca de 30 mil espécies 
são conhecidas, além de mais de 
100 mil híbridas (cruzamento em 
labora tór io  de  d i fe ren tes  
espécies). No Brasil existem, 
a p r o x i m a d a m e n t e ,  2 . 5 0 0  
espécies.

 e x p o s i ç ã o  e s t a r á  Adisponível à população 
durante três dias,  das 7h 

30 as 19h.
 Serão comercializados 
mais de 30 tipos de orquídeas. Os 
amantes de flores vão encontrar 
exemplares  impor tados  e  
nacionais e também receberão 
orientações de como cultivar esse 
tipo de flor. 
 A exposição oferece aos 
visitantes vários acessórios e  
produtos empregados no cultivo.

S e g u n d o  o s  
o r g a n i z a d o r e s  o  e v e n t o  
surpreenderá mais uma vez a 

A  r e l e v â n c i a  d a  
iniciativa atraiu o apoio de 
diversos parceiros, entre eles a 
imprensa por meio do Jornal 
Correio Cacerense, Rádio 
Difusora e o Jornal Oeste. 

Eles se somaram a 
FAPAN, CEAF, Rotary e a 
Gráfica Centro Oeste, que 
também se dispuseram a apoiar 
o evento.

trazendo à Cáceres,  no 
próximo dia 23 de junho, a 
consteladora Gil Thomé, umas 
das referências do Estado em 
'Constelação'. O evento será no 
Rotary Clube da Rua 13 de 
junho, a partir das 19h30. 

As vagas são limitadas e 
o convite custa R$ 50. Eles 
podem ser adquiridos pelo 
telefone (65) 98409.7404.

experiências práticas, ele 
desenvolveu um método 
terapêutico que identifica a 
raiz dos problemas e oferece 
mecanismos para solucioná-
los. Determinado a ajudar as 
famílias de Cáceres e região, a 
lidar com situações como a 
relação entre pais e filhos é que 
o grupo de estudos 'Saberes: 
Essência e Consciência', estará 

ais e filhos podem ter Puma relação harmônica 
e feliz desde que os pais 

s a i b a m  c o n d u z i r  e s s e  
processo.

Atualmente um dos 
métodos mais eficazes e 
utilizado em várias partes do 
mundo para  ident i f icar  
conflitos e harmonizar a 
relação, são as Constelações 

Famil iares ,  cr iada pelo  
terapeuta e pesquisador 
Alemão, Bert Hellinger, hoje 
com 91 anos.

Ao longo de 30 anos, de 
maneira determinada, séria e 
devotada, ele descobriu uma 
série de leis ocultas que atuam 
sobre as pessoas, grupos, 
famílias e até nações.

Após  cen tenas  de  

CONSTELAÇÃO FAMILIAR

Em junho terapeuta fará palestra em
Cáceres  sobre a relação Pais e Filhos
Jornal Oeste

FIPE

Emenda pretende fortalecer
cultura e turismo em Cáceres
Lis Ramalho

Para  esta edição, Deputado Dr. Leonardo assegurou o valor 
de R$ 536 mil para a realização e o sucesso do evento,
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FESTIVAL DE FLORES

Exposição de orquídeas e rosas do deserto
em prol da APAE começa hoje em Cáceres

Da Redação
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Festival começa hoje
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Mônica Labuto, da 3ª Vara da Infância e 
da Juventude da comarca do Rio de 
Janeiro e participante do grupo de 
WhatsApp “Cegonhas”, criado por 
voluntários e profissionais do Judiciário 
com o intuito de facilitar o encontro de 
adotantes e crianças de difícil colocação 
em famílias substitutas. A partir daí, o 
sonho começava a se tornar possível. 

“Passados alguns dias, doutora 
Mônica nos enviou mensagem falando 
que uma juíza em Mato Grosso - doutora 
Alethea Assunção Santos - tinha um 
menino aguardando adoção. Era um 
menino adorável, meigo e estudioso, um 
bom garoto. Disse-nos apenas que os 
outros i rmãos dele t inham sido 
adotados, mas ele continuava acolhido”, 
relataram.

Segundo a equipe responsável 
pela aproximação de vínculo, diante do 
interesse do casal paranaense, a situação 
foi explicada ao Paulinho, que se 
mostrou bastante  recept ivo.  Os 
primeiros contatos entre o garoto e os 
pais foram feitos por videochamadas ao 
longo de 17 dias, até que puderam se 
conhecer pessoalmente em 24 de abril. 
“Foi um desafio muito grande para a 
equipe, pois nunca havíamos feito na 
comarca uma adoção interestadual. 
Tínhamos muitas dúvidas de como agir, 
mas graças ao nosso inst into e 
profissionalismo conseguimos com 
êxito dar um lar à criança”, afirmou 
Débora Matte.

De acordo com a a psicóloga, a 
adoção tardia tem se mostrado uma 
barreira à esperança de milhares de 
crianças de encontrar uma família. 

 decisão foi votada pelos servidores Apúblicos das categorias (cerca de 30) 
que participam do Fórum. Juntos 

decidiram por greve unificada de 24 horas, 
para o dia 07 de junho, em que cobrarão dos 
deputados estaduais compromisso com os 
servidores do Executivo. 
 Os sindicalistas anunciaram 
disposição para negociação com o governo e, 
caso não ocorra avanço, não descartam a 
greve unificada em 2017, semelhante à 
ocorrida no ano passado. 

Para o presidente do Sintep/MT, 
Henrique Lopes do Nascimento, as duas 
assembleias gerais da Educação em 2017, já 
previam que se chegaria na data base da 
categoria (maio) e mais uma vez não seriam 
atendidos conforme estabelece a Lei nº 
510/2013. 

“A proposta do governo é no 
mínimo indecorosa e a Assembleia da 
educação já tirou os encaminhamentos 
contra os ataques contínuos desse governo”, 
disse. A Educação aguarda o cumprimento 
do governo ao acordo feito no Tribunal de 
Justiça de 2016, que previa Concurso 
Público, fim da privatização da Educação 
estadual e integralidade da Lei nº 510/2013. 
Compromissos que até agora o governo 

Taques tem ignorado.
A a f i r m a ç ã o  d e  t o d o s  o s 

integrantes do Fórum foi a de que o governo 
tenta reverter a imagem pública de 
“caloteiro”, via mídia. “O governo midiático 
procurou os veículos de comunicação para 
anunciar a RGA, sem conversar com os 
representantes das categorias”, destacou o 
dirigente do Sinpaig (Sindicato da Área 
Instrumental do Governo), no Fórum, 
Antônio Wagner de Oliveira.

No encerramento da Assembleia, 
os mais de 3 mil servidores públicos, das 
várias categorias, seguiram em passeata pelo 
Centro Político Administrativo (CPA) 
mobilizando por meio do carro de som todos 
os/as trabalhadores/as que estavam nos 
prédios das secretarias, anunciando o 
posicionamento da Fórum. 

Da Educação participaram cerca 
de mil representantes de quatro regionais 
(Sul I, Sul II, Médio Norte I, Médio Norte II). 
As caravanas chegaram às 9h, quando 
fizeram a concentração na Praça do Tribunal 
Regional Trabalhista (TRT), em Cuiabá. No 
entanto, nas demais regionais (são 15 no 
estado) também houve greve geral com atos 
locais. Destaque para o município de Sinop, 
onde os sindicalistas fecharam a BR-163.

“Finais felizes” como o do Paulinho são 
cada vez mais raros. Hoje, o menino está 
perfeitamente adaptado ao novo lar e à 
nova família. A felicidade faz parte dos 
dias do garoto, que retomou os estudos e 
agora tem a perspectiva de um futuro 
promissor. 

Para os pais, embora estejam 

contentes pela realização de um sonho, o 
que os motivou a tomar essa importante 
decisão não foi a nobreza do gesto e sim 
o amor. “Não foi uma conquista. Não é 
caridade! É o amor transbordando em 
sua forma mais plena”, comemoraram.
 *Nome fictício para preservar a 
identidade do menor.

 aulinho* e quatro irmãs mais Pnovas foram encaminhados para 
uma instituição de acolhimento 

em Cáceres, no ano de 2013. O garoto 
viu, ano após ano, todas elas serem 
adotadas e as suas chances de ter o 
mesmo destino diminuírem cada vez 
mais.

C o n t u d o ,  g r a ç a s  a o 
envolvimento de integrantes de um 
g r u p o  d e  W h a t s A p p  c h a m a d o 
'Cegonhas da Adoção', o menino pôde 
realizar o sonho de ter uma família e uma 
vida feliz. Paulinho foi adotado em 27 de 
abril de 2017, com 11 anos de idade, por 
um casal homoafetivo de professores 
universitários de Curitiba (PR). A 
adoção tardia foi resultado do esforço 
conjunto entre as comarcas dos dois 
estados, especialmente do trabalho 
intenso da juíza Alethea Assunção 

Santos, da 1ª Vara Cível de Cáceres, e da 
equipe multidisciplinar formada pela 
psicóloga Débora Matte e pela assistente 
social Kelly Novack.

Em carta, os pais descreveram 
a jornada iniciada em abril de 2016, 
quando decidiram realizar o sonho de 
serem pais. No princípio, o perfil 
desejado era de um menino de 3 a 6 anos, 
podendo ter um irmão ou irmã de até 10 
anos de idade. Na mente do casal, 
permeavam preocupações como, por 
exemplo, o fato do garoto ter dois pais, o 
preconceito e os desafios que ele 
enfrentaria. Felizmente, tudo foi 
superado com a ajuda de diversos grupos 
de apoio - presenciais e via redes sociais. 
E foi exatamente pela internet que os 
dois conheceram as iniciativas “Busca 
Ativa” e “Cegonhas”.

Eles chegaram até a juíza 

Os primeiros contatos entre o garoto e os pais foram feitos por vídeo chamadas ao longo de 17 dias, até que puderam se conhecer pessoalmente em 24 de abril
ADOÇÃO

WhatsApp contribui para adoção
tardia de um menino em Cáceres
Assessoria CGJ-MT

Juiza Drª Alethea Assunção Santos

PARALIZAÇÃO

Fórum reprova proposta de RGA e
dene greve de 24 horas para junho
Assessoria/Sintep-MT

Foto: Arquivo

 
Foto: Sintep-MT

Cerca de 30 categorias participaram do Fórum
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 reunião foi convocada pelo Apresidente da Associação 
M a t o - g r o s s e n s e  d o s  

Municípios - AMM, Neurilan Fraga, 
e contou com a participação de cerca 
de 100 gestores municipais, além de 
vereadores de todas as regiões do 
estado. A primeira parte da reunião 
f o i  r e a l i z a d a  n a  A M M ,  
posteriormente os gestores se 
reuniram no auditório do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso. Na ocasião, 
todos os prefeitos rechaçaram a 
possibilidade de retirar recursos dos 
municípios para quitar os débitos do 
estado com as próprias prefeituras e 
hospitais regionais.

Neurilan Fraga ressaltou que 
a entidade municipalista e os 
prefeitos não são contra a utilização 
do Fundo para resolver o caos da 
saúde, mas não concordam em 
descontar recursos da parcela que é 
rateada com os municípios. “O 
Governo do Estado fica com cerca de 
1 bilhão de reais do Fethab, se 
somadas as contribuições do óleo 
diesel e das commodities, já os 
municípios ficam com cerca de R$ 
230 milhões, o que representa apenas 
18% do montante arrecadado”, disse 
ele.

Fraga explicou que vários 
gestores contam com esses valores 

para custear a manutenção das 
estradas não-pavimentadas e pontes, 
inclusive para pagar parcelas de 
maquinários adquir idos para 
trabalhar na infraestrutura de 
transporte. “A aplicação do Fethab 
por parte dos municípios tem 
garantido a viabilidade do transporte 
escolar, a circulação de ambulâncias 
e o escoamento da produção 
agrícola”, completou. O presidente 
da AMM também lembrou que as 
prefeituras podem ter problemas com 
a prestação de contas sem o recurso.

O prefeito de Água Boa, 
Mauro Rosa, sugeriu que o estado 
pa rce l e  o s  déb i to s  com os  
municípios. “As prefeituras estão 
arcando com o custeio dos serviços 
por conta dos atrasos do estado e não 
podemos abrir mão desta receita, mas 
podemos negociar para que o passivo 
seja parcelado, contanto que os 
próximos repasses para os programas 
da atenção básica sejam feitos em 
dia”, explicou.

A prefeita de Chapada dos 
Guimarães, Telma de Oliveira, 
solicitou que seja elaborada uma 
carta aberta à população explicando o 
posicionamento contrário dos 
municipalistas à proposta do 
governo. “Não se trata de uma 
questão de oposição ao governador, 
mas todos os prefeitos estão sofrendo 
juntos com essa situação e não podem 
abrir mão dos recursos do fundo”, 

ressaltou. As sugestões foram 
acolhidas pela unanimidade em 
votação.

O presidente da AMM 
salientou, ainda, que os municípios 
investem muito além do limite 
constitucional na área da saúde. “Há 
municípios que gastam de 25% a 30% 
na saúde, para atender a demanda e 
não deixar a população sem 
atendimento”, assinalou.

A AMM já participou de 
várias reuniões para debater os 
atrasos na saúde, considerando que o 
problema está prejudicando o 
atendimento nos municípios. Em 
algumas cidades o atraso chega a 10 
meses em programas da Atenção 
Básica. Os prefeitos defendem que o 
governo deve tirar de outras fontes os 

recursos para socorrer a saúde.  
F raga  apresen tou  aos  

prefeitos um breve histórico do 
Fethab, desde a criação do fundo, em 
2000, passando pelas alterações 
previstas em leis estaduais. Ele 
lembrou, ainda, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que 
garantiu a partilha dos recursos com 
os municípios, atendendo pleito da 
AMM e dos prefeitos mato-
grossenses. 

Os municípios começaram a 
receber recursos do Fethab em 2015 e 
desde então estão aplicando na 
recuperação de estradas  e pontes, 
entre outros investimentos.  

Em 2016 as prefeituras 
receberam do Fethab o equivalente a 
R$ 229,6 milhões.

 Secretaria de Estado de AEducação, Esporte e Lazer de 
Mato Grosso (Seduc-MT) 

lançou os editais para a inclusão de 
esportistas no Bolsa Atleta 2017. O 
programa fornece apoio financeiro 
mensal, pelo período de 12 meses, aos 
selecionados após inscrição, que poderá 
ser feita até o dia 16 de junho.

O  p r o g r a m a  s e r á  t o d o  
operacionalizado pela Secretaria 
Adjunta de Esporte e Lazer de Mato 
Grosso (Sael/MT), que dividiu Bolsa 
Atleta em três categorias, estudantil, 
nacional de modalidades olímpicas e 
paralimpicas e nacional de modalidades 
não olímpicas e não paralimpicas.

No caso do Bolsa Atleta 
Estudantil, ele está disponível para 
atletas de 12 a 16 anos de idade que 
participaram dos últimos Jogos 
Estudantis Nacionais (Jogos Escolares 
da Juventude - JEJ's, Paralímpiadas 
Escolares), em disputas de modalidades 
individuais ou selecionado, pelo técnico 
do time, entre os cinco atletas de 
destaque das modalidades coletivas, que 
obtiveram, em qualquer caso, até a 
terceira colocação, e que continuem a 
treinar para futuras competições oficiais 
em 2017. A bolsa mensal prevista para 
esta categoria é de R$ 500.

Já o Bolsa Atleta Nacional, seja 
p a r a  m o d a l i d a d e s  o l í m p i c a s ,  
paralimpicas, ou que não façam parte da 

lista de modalidades presentes nas duas 
competições, será concedida a atletas 
com idade a partir de 14 anos que 
participaram do evento máximo da 
temporada nacional de 2016, sendo tais 
competições referendadas pela  
confederação da respectiva modalidade 
como principais eventos ou que 
integrem o ranking nacional da 
modalidade, obtendo, em qualquer caso, 
até a terceira colocação, e que 
continuem treinando para futuras 
competições oficiais nacionais em 2017. 
Para as duas categorias, o incentivo 
mensal será de R$ 800.

Conforme o secretário adjunto 
de Esporte e Lazer de Mato Grosso, 
Leonardo de Oliveira, a liberação dos 
editais assegura que o desporto, em 
todas as suas fases, será contemplado 
por meio das políticas públicas. “Desde 
o  in íc io  dos  t rabalhos ,  nossa  
preocupação é atender a comunidade 
esportiva de Mato Grosso como um 
todo. Com o Bolsa Atleta aliado aos 
outros programas e projetos da 
Secretaria, asseguramos isso”.

Entre os programas citados por 
Oliveira estão os Jogos Escolares da 
Juventude e o Campeonato Mato-
grossense de Seleções Municipais. Os 
editais com todas as informações sobre o 
Bolsa Atleta 2017 estão disponíveis no 
s i t e  d a  S a e l / M T  
www.esportes.mt.gov.br.

IMPASSE

Prefeitos discutem alternativa
para solucionar o caos na saúde
Agência de Notícias da AMM

 
Foto: AMM

Presidente da AMM salientou que os municípios investem muito além do limite constitucional na área da saúde

PROGRAMA

Editais do Bolsa Atleta 2017
são lançados pela Seduc-MT
Gláucio Nogueira/Seduc-MT 

A bolsa mensal prevista para esta categoria é de R$ 500

Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa deu o 
p r i m e i r o  p a s s o  p a r a  
materializar, também em 

Mato Grosso, uma das principais 
medidas de prevenção a assaltos e 
outros crimes nos veículos de 
transporte coletivo intermunicipal de 
passageiros, feitos por meio de ônibus, 
vans e transportes hidroviários. A 
medida está no 
Projeto de Lei nº 
3 0 4 / 2 0 1 6 ,  
aprovado pela 
C o m i s s ã o  d e  
S e g u r a n ç a  
P ú b l i c a  e  
Comunitária. A 
d e c i s ã o  f o i  
confirmada pelos 
deputados, em 
p l e n á r i o ,  e m  
primeira votação.
     Ao detalhar a medida, o 
deputado Wagner Ramos (PSD) 
observou que os serviços de 
instalação, gravação, monitoramento 
e vigilância das câmeras deverão ser 
prestados por empresas devidamente 
credenciadas junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
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 Justiça acolheu o pedido Aformulado pelo Ministério 
Público do Estado de Mato 

Grosso e determinou a realização da 
penhora on line no valor de R$ 
20.075,00 nas contas do ex-prefeito 
de Curvelândia, Eli Sanches Romão, e 
do ex-secretário municipal de 
Administração, Edílson Rodrigues da 
S i lva ,  acusados  de  a to s  de  
improbidade administrativa. O 
bloqueio, a ser realizado por meio do 
sistema Bacem-Jud, deverá ser feito 
em igual valor na conta bancária de 
cada um dos réus.

Conforme o MP, os dois, na 
condição de ordenadores de despesas 

do orçamento público municipal, 
promoveram contratações com a 
empresa Locamais Locadora de 
Veículos Ltda, tendo como objeto a 
locação de automóveis no período 
compreendido entre janeiro de 2013 e 
março de 2014, sem terem efetuado 
qualquer licitação ou procedimento de 
dispensa.

Ao assumir o cargo de 
prefeito municipal de Curvelândia, no 
mês de janeiro de 2013, o então 
prefeito Eli Sanches Romão, sob o 
pretexto de que o município não 
c o n t a v a  c o m  v e í c u l o s  p a r a  
atendimento das necessidades do 
gabinete do prefeito, resolveu, 

juntamente com o então secretário de 
Administração e Finanças, promover 
referida contratação, “sem que 
h o u v e s s e  q u a l q u e r  p r é v i o  
procedimento licitatório ou mesmo 
dispensa de  l ic i tação,  tendo 
celebrado, portanto, verdadeiro 
contrato informal, verbal, com a 
aludida empresa, destacou o promotor 
de Justiça da 1ª Promotoria de 
Mirassol D´Oeste, Leonardo Moraes 
Gonçalves.

Conforme os autos, não 
houve sequer a instauração de um 
procedimento formal de dispensa de 
l i c i t a ç ã o ,  a o  r e q u i s i t a r  o  
encaminhamento de cópia de tal 
procedimento, o prefeito municipal 
limitou-se a dizer que houve 
“dispensa de licitação”.

“Portanto, a primeira das 
fraudes à licitação que verificamos no 
caso é a omissão quanto a realização 
de um procedimento formal de 
dispensa de licitação, previsto no 
artigo 26 da Lei nº 8.666/93, violando-
se, dessa maneira, os princípios da 
legalidade, publicidade, transparência 
e  d a  m o t i v a ç ã o  d o s  a t o s  
administrat ivos”,  ressal tou o 
promotor.

“Compulsando os autos 
entendo que encontram-se presentes 
os requisitos para a concessão da 
liminar pleiteada, eis que a peça 
inaugural  t rouxe indícios da 
existência de prática de atos de 
improbidade administrativa pelos 
requeridos, bem como, em se tratando 
de tutela de evidência, despicienda a 

comprovação de atos de dilapidação 
do patrimônio, devendo a tutela ser 
concedida com o fito de assegurar a 

reparação ao erário em eventual 
condenação”, destacou a juíza 
Henriqueta Fernanda Lima.

CURVELÂNDIA

Justiça acata pedido do MP e determina
penhora de bens de ex-prefeito e ex-secretário
Assessoria

Conforme os autos, não houve sequer a instauração de um procedimento formal de dispensa de licitação

Foto: Arquivo

Justiça determina  a penhora on line no valor de R$ 20.075,00 nas contas do 
ex-prefeito Eli Sanches Romão, e do ex-secretário Edílson Rodrigues da Silva

 

de Mato Grosso, o CREA-MT.
     “A medida que propomos é 
importante para captação e registro de 
imagens do exterior e interior dos 
veículos, e devem seguir todas as 
normas legais vigentes”, explicou o 
parlamentar. 
Segundo ele, o número de câmaras 
instaladas deve garantir a filmagem de 

todos os ângulos 
do interior e do 
e x t e r i o r  d o  
veículo. O PL 304 
t a m b é m  
estabelece que os 
a m b i e n t e s  
m o n i t o r a d o s  
terão aviso em 
l o c a l  v i s í v e l  
informando ao 
passageiro sobre 
o procedimento.

     O projeto impede, ainda, a 
divulgação aleatória das imagens 
gravadas no interior dos meios de 
transporte e determina que elas só 
devem ser fornecidas às autoridades 
competentes e por meio da devida 
i n s t a u r a ç ã o  e  a u t u a ç ã o  d o  
procedimento investigatório.

DECISÃO

ALMT aprova uso de câmeras
em coletivos intermunicipais

Assessoria

A medida é importante para captação e registro de imagens do exterior e interior dos veículos

Foto: Arquivo
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 om a mudança no C comando 
da Federação Mato-
grossense de Futebol 

(FMF), o Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato Grosso (TJD-
MT) acabou sendo desfeito.

Até que o novo presidente 
Aron Dresch monte a nova 
comissão, todos os processos estão 
adiados. 

A medida revol tou o 
presidente do Operário Várzea-
grandense, César Gaúcho, que tem 
um recurso no tribunal para tentar 
reverter o rebaixamento do Tricolor.

O  j u l g a m e n t o  s e r i a  
realizado na terça-feira, mas não tem 
uma data prevista para acontecer. O 
Chicote da Fronteira perdeu seis 
pontos pela escalação irregular do 
volante Lê.
- Eu entreguei o recurso no início do 
mês e marcaram para o dia 30 já 
sabendo que não teria mais 
comissão. É uma sacanagem o que 
fizeram. O ex-presidente da FMF fez 
isso de caso pensado. Ele quer 
acabar com o futebol. Tem que ter 

profissionalismo - disse César.
Durante a posse na sexta-

feira, Aron Dresch confirmou que o 
julgamento foi adiado e que já 
trabalha para tentar solucionar os 

processos que ficaram para trás. O 
presidente do Operário VG afirmou 
que irá se reunir com Aron na quarta-
feira para obter alguma resposta.

Globo Esporte

 Inter oficializou na Otarde de terça-feira a 
contratação de Guto 

Ferreira como seu novo técnico, 
no lugar de Antônio Carlos 
Zago.
 O clube publicou um 
comunicado no site oficial, 
minutos após o Bahia comunicar 
o desligamento do treinador e o 
acerto com o clube gaúcho. 
 O novo treinador será 
apresentado na quinta-feira, na 
sala de imprensa do Beira-Rio.

O contrato do treinador 
vai até o final de 2017, com 
possibilidade de renovação por 
mais uma temporada. 

I n i c i a d a  a i n d a  n a  
segunda-feira, a negociação foi 
concluída nesta terça, após uma 
reunião entre o vice de futebol 
Roberto Melo, o executivo Jorge 
Macedo e o treinador em 

Piracicaba, no interior paulista, 
onde o técnico tem residência.

Para tirar o treinador do 
Bahia, o Colorado vai arcar com 
uma multa rescisória de cerca de 
R$ 600 mil, segundo informou o 
clube baiano. 

A s  c o n d i ç õ e s  d e  
pagamento, porém, não foram 
detalhadas. Junto com Guto, 
também chegam ao Beira-Rio os 
auxiliares Alexandre Faganello 
e André Luís, o preparador físico 
Valdir Júnior e o coach Gustavo 
Evangelista.

Aos 51 anos e com dois 
acessos no currículo, por Ponte 
Preta e pelo próprio Bahia, Guto 
chega ao Beira-Rio com a 
missão de recolocar o Inter na 
elite do Brasileirão. 

A es t re ia  do  novo 
treinador será no sábado, diante 
do Juventude, no Beira-Rio, pela 

quarta rodada da Série B.
Nesta quarta-feira, no 

confronto contra o Palmeiras, 
pelas oitavas de final da Copa do 
Brasil, o Inter será comandado 
pelo seu auxiliar permanente, 
Odair Hellmann – um dos 
auxiliares do novo treinador 
deve acompanhar o jogo no 
Beira-Rio.

A missão que aguarda o 
treinador não será fácil. Guto 
terá de equilibrar a equipe – 
conforme as cobranças da 
diretoria – para fazer prevalecer 
a maior qualidade do elenco 
colorado ao longo da Série B. 

Até porque é preciso 
melhorar (e muito) a colocação 
na tabela. Passadas três rodadas, 
o Inter ocupa a 10ª colocação na 
competição, com quatro pontos 
somados e a dois do G-4.

Guto retorna ao Inter 

Globo Esporte

após 15 anos. Natural de 
Piracicaba, interior de São 
Paulo, o técnico trabalhou no 
clube entre 1997 e 2002. No 
último ano, inclusive, trocou as 
categorias de base para ser 

alçado ao time principal, ao 
substituir Ivo Wortmann e 
conquistar o Gauchão daquela 
temporada, o primeiro título da 
Era "Fernando Carvalho", então 
presidente.

Julgamento do Operário VG fica sem 
data até nova formação do TJD-MT

César Gaúcho presidente do CEOV  

Foto: Robson Boamorte

AGONIA TRICOLOR

Treinador substitui Antônio Carlos Zago no comando da equipe com a missão de dar padrão de jogo ao time e devolver o clube à elite nacional

Inter oficializa Guto Ferreira como novo 
técnico com contrato até o final do ano

SÉRIE B

Guto Ferreira volta ao Inter após 15 anos  

 Foto: Divulgação, Inter
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***********************************By Rosane Michels

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando um 
dia extremamente agradável 
a o  s e u  c o r a ç ã o .  U m  
romance, que começou as 

ser desenhado pelo Universo começa a 
ganhar força e seriedade. O momento pode 
envo lver  a  melhora  e fe t iva  do  
relacionamento com um filho.

Esotérico

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Vênus e Urano indicando um 
dia de interiorização e 
reflexão. Você estará mais 
caseiro e voltado para os seus. 

O dia é ótimo para cuidar de sua casa e 
família. Um de seus pais pode precisar de 
mais cuidado e carinho e você será o 
escolhido. Entre em contato com seu 
coração.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando 
um dia de boa comunicação 
e bom relacionamento com 
seu  mundo  men ta l  e  

intelectual. O momento é ótimo para 
reuniões de negócios e acordos que 
envolvam a possibilidade de firmar um 
novo contrato.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando 
um dia de movimento 
equilibrado em sua vida 

financeira e material. O momento pode 
envolver a negociação de um projeto que 
envolva o aumento de seus rendimentos. 
O dia é ótimo para novos investimentos.

A Lua em seu signo, recebe 
um ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando um 
dia de energias agradáveis e 
abertura do coração. Se 
estiver envolvido em um 

romance, aproveite para estar junto de seu 
amor. O dia é ótimo para negociações, 
acordos, encontros e também para processo 
que envolvam o contato consigo mesmo.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando um 
dia de movimento agradável 
e equilibrado em suas 
r e l a ç õ e s  p e s s o a i s  e  

profissionais. O momento pode envolver 
um encontro que trará mudanças 
importantes e rápidas, mas todas positivas 
em seu caminho de vida.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando um 
dia de trabalho agradável e 
equilibrado, com bons 
conta tos  com amigos ,  

superiores e pessoas que podem ajudar em 
seu crescimento profissional. O momento é 
ótimo para começar a envolver-se em 
novos projetos de trabalho.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando 
um dia de movimento 
equilibrado e soluções em 
projetos em equipe. O 

momento é ótimo para fazer contatos com 
grandes empresas e instituições, 
especialmente os que possibilitam a você 
firmar novos contratos.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envo lv imen to  e  bons  
resultados em projetos que 

envolvam seu crescimento profissional e 
planos de carreira. O momento é ótimo 
para pedir uma promoção, mudança de 
setor e apresentação de novos projetos.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando um 
dia de maior envolvimento 
com seu mundo emocional e 

passado. Você estará mais fechado e 
introspectivo, no entanto, suas emoções 
estarão em equilíbrio. O dia é ótimo para 
dedicar-se ao planejamento de um novo 
projeto.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus deixando 
você mais  fechado e 
interiorizado, em contato 

profundo com seu mundo emocional. O 
momento pode indicar, também, uma 
séria negociação de parceria financeira, 
que aponta para uma grande soma de 
dinheiro.

A Lua em Leão, recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Urano e Vênus indicando um 
dia de otimismo e fé, mas, 
também, de organização 

emocional e contato mais profundo e 
equilibrado com sua vida espiritual. O 
momento pode envolver um encontro 
especial com uma nova filosofia de vida e 
caminho espiritual.

Mais um ano de vida, experiências e aprendizados, 
assim a querida Dr.ª Marissol Viegas comemorou 
data nova, agradecendo todas as bençãos recebidas 
nesses anos de vida. Felicidades, saúde e realizações 
são os nossos desejos. Parabéns

Quem comemorou data nova foi o jovem 
estudante de medicina Luan Pedroso, ele que é 
filho do Juvenal Pedroso e Izabel. Parabéns 
Luan que esta data se repita por longos anos.

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

Simpatia e carisma fazem parte do dia a dia da jovem 
Camila Coelho Carducci, a quem desejamos um ótimo 
dia!

Um Bom Dia! Ao 
sargento Barbosa, 
e le  que presta  
relevante trabalho 
junto a Policia 
Militar de Cáceres. 
Sucessos sempre!!

**********

**********


