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Anos!

A Polícia Federal deflagrou 
nesta quarta-feira (13) a Operação 
Onipresente, com o objetivo de 
apreender provas relacionadas à 
contratação ilegal de um médico em 
Salto do Céu/MT. Esta é a segunda 
fase das investigações que visam 
combater desvios de recursos 
públicos federais no município. 

O Ministério Público Federal 
(MPF) em Mato Grosso, por meio da 
unidade no município de Cáceres, 
ingressou com Ação Civil Pública (ACP) 
contra o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT).
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Visando melhorar  atendimento nos municípios, o Governo 
do Estado contemplou 14 municípios com novas ambulâncias para o 
Corpo de Bombeiros. A solenidade de entrega foi realizada nesta 
terça-feira (12), na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, e contou com a 
presença do governador Mauro Mendes, Coronel BM Alessandro 
Borges, prefeitos e demais autoridades. Página 03

A Primeira Turma de Julgamento do TRT da 23ª Região 
decidiu manter, por unanimidade, a condenação do proprietário da 
Fazenda Vale Verde, Roberto Fidelis Simon, por submeter um 
trabalhador a condições análogas às de escravo. Na ação civil 
pública movida pelo MPT, ficou comprovado o atentado a direitos 
humanos e a situação de vulnerabilidade da vítima. Página 06

A SANGUE FRIO
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NO XIINDRÓ

ATENDIMENTO E RESGATE

Novas ambulâncias vão reforçar atendimento dos
bombeiros em Cáceres e mais 13 municípios de MT

Foto: Mayke Toscano/Secom MT

SALTO DO CÉU

Médico investigado pela PF é acusado de
trabalhar ao mesmo tempo em dois Estados

Ambulância são equipadas com equipamentos de segurança e proteção para atendimentos pré-hospitalar

Foto: PF

A PF faz buscas em uma residência, um consultório
médico e uma secretaria municipal em Salto do Céu

INQUÉRITO CIVIL

MPF ingressa ação civil pública contra o DNIT para
 instalação de mais radares na Serra do Mangaval

O MPF requereu multa diária caso a 
autarquia descumpra as medidas da ACP

Foto: Divulgação

JUSTIÇA FEITA

Empregador de Cáceres é condenado por trabalho
escravo e empregado consegue reparação na Justiça

Foto: Ilustrativa

De acordo com o MPT o trabalhador foi submetido por mais de 10 anos a condições análogas de escravo

Morador de Comodoro 
é assassinado a

facadas em fazenda no 
interior de Juara

Casal de latrocidas é 
preso em ação conjunta

pela Polícia Militar e 
Policia Civil de Vila Bela
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A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspecto de Júpiter e Mercúrio 
retrógrado, indicando um dia 
de movimento na vida social e 
aproximação de amigos. O 

dia pode trazer uma nova oportunidade de 
projeto. Tome cuidado com a comunicação, 
pois pode haver confusão.

Esotérico

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspecto de Júpiter  e  
Mercúr io  re t rógrado ,  
indicando um dia de 

movimento nas finanças. O momento 
pode estar relacionado com a assinatura 
de um contrato. No entanto, você deve 
estar orientado por um advogado.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
seu signo, recebe um tenso 
aspec to  de  Júp i te r  e  
M e r c ú r i o  r e t r ó g r a d o ,  
i n d i c a n d o  u m  d i a  

movimentado e possibilidade de mal 
entendidos. O momento pode estar 
relacionado com uma negociação ou 
acordo de um novo projeto ou contrato.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspecto de Júpiter e 
Mercúr io  re t rógrado,  

indicando um dia introspecção e 
distanciamento da vida social. O 
momento pode estar relacionado a uma 
profunda reflexão sobre algumas 
escolhas. Respeite seu estado de espírito.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspecto de Júpiter e Mercúrio 
retrógrado, indicando um dia 
de movimento na vida social e 

aproximação de amigos. O dia pode estar 
relacionado à concretização de projetos 
futuros que envolvem questões sociais e 
políticas.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
a spec to  de  Júp i t e r  e  
M e r c ú r i o  r e t r ó g r a d o ,  
indicando um dia  de  

movimento intenso na vida social e 
aproximação de pessoas interessantes, 
que podem despertar alguns sentimentos. 
Um romance pode começar.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspecto de Júpiter e Mercúrio 
retrógrado, indicando um dia 
em que você estará mais 

voltado para os estudos e projetos futuros, 
que podem envolver viagens, contato com 
pessoas e empresas estrangeiras ou 
publicações.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspec to  de  Júp i t e r  e  
M e r c ú r i o  r e t r ó g r a d o ,  
indicando um dia  de  

interiorização e aprofundamento 
emocional. O momento pode estar 
relacionado com a concretização de uma 
sociedade ou parceria financeira.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspec to  de  Júpi te r  e  
Mercú r io  r e t róg rado ,  

indicando um dia movimentado, 
especialmente no trabalho. O momento 
pode estar relacionado a um convite para 
fazer parte de um novo projeto de 
trabalho.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspec to  de  Júp i t e r  e  
M e r c ú r i o  r e t r ó g r a d o ,  
indicando um dia de maior 

envolvimento com a vida doméstica e os 
relacionamentos familiares. Um de seus 
pais pode precisar de seu apoio e presença. 
Dia ótimo para estar perto dos seus.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
aspecto de Júpiter e Mercúrio 
retrógrado, indicando um dia 
de maior envolvimento com 

um projeto profissional ou plano de 
negócios. O dia pode estar relacionado a um 
pedido de promoção ou aprovação de um 
projeto ou contrato.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Gêmeos, recebe um tenso 
a spec to  de  Júp i t e r  e  
M e r c ú r i o  r e t r ó g r a d o ,  

indicando um dia movimento na vida 
social e aproximação de amigos. É 
possível que você seja convidado a fazer 
parte de uma sociedade ou parceria 
comercial.

By Rosane Michels

Lendo todas as manhãs nosso matutino o 
colunável casal José Roberto Alvares e 
Olga, que são nossos leitores assíduos há 
muitos anos. Agradecemos a preferência e 
desejamos uma excelente quarta-feira.

********************
Sucessos a Diego Vaz que se despediu 
da Princesinha rumo a novos desafios, 
agora no Sebrae de Rondonópolis. Que 
Deus lhe fortaleça e dê sabedoria para 
realizar um trabalho de excelência tal 
como realizou junto ao Sebrae em nossa 
cidade. Forte abraço.

No rol dos aniversariantes  Anne 
Christinnne Viegas que recebeu o 
carinho dos familiares e amigos. 
Desejamos o melhor pra você não só 
hoje mas sempre, e que esta data se 
repita por muitos anos. Feliz Niver!!!

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

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

Abraço especial a toda equipe do Projeto Gonçalinho, que iniciaram 
nesta semana as atividades do ano de 2019, com as crianças 
matriculadas no projeto, que acontece de segunda a quinta-feira das 
7h 30 as 11h.  A turma já começou animada com toda a programação 
organizada pela competente equipe. Sucessos é o que desejamos a 
vocês.

QUINTA FEIRÍSSIMA 
JUBA SUPERMERCADOS 

Dia 14/03/2019 
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!

BETERRABA KG............. . . DE R$ 3,99 PARA
MELÃO AMARELO KG...... DE R$ 4,79 PARA 
CENOURA KG . .................DE R$ 4,49 PARA
TOMATE CARMEM KG . . DE R$ 3,99 PARA
MAÇÃ SANJOKG.......... ....DE R$ 6,29 PARA 
REPOLHO VERDE KG . .....DE R$ 4,19 PARA

2,99
3,39
2,99
2,99
3,79

R$
R$
R$
R$
R$
R$ 3,39
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e fecha a fase de grupos 
contra o Araguaia, em Barra do 
Garças.

Cuiabá, Operário-VG, 
União de Rondonópolis e 
Mixto já estão classificados 
para a próxima fase do 
Campeonato Mato-grossense.

r o d a d a  n ã o  h a v i a  
vencido nenhuma partida, 
ganhou fôlego extra após bater 
o União, em Lucas do Rio 
Verde, por 2 a 1. O time do 
Nortão está na vice lanterna e 
tem 4 pontos. Na próxima 
rodada enfrentará o Operário, 

t a m b é m  e s t a m o s  
prontos para esse jogo. 

Mantemos a base da 
equipe que disputou a Copa 
São Júnior, em janeiro, vamos 
jogar na Arena, diante do nosso 
torcedor, e isso também é um 
fator positivo para nós”, disse o 
comandante.

A primeira fase da Copa 
do  Bras i l  Sub-20  se rá  
disputada em jogo único. Sem 
vantagem para nenhuma 
equipe, quem vencer avança e 
em caso de empate a decisão 
será nas penalidades. “Temos 
que ter concentração total e 
minimizar os erros ao máximo.

É partida única e temos 
que estar atentos os 90 
minutos. Também estamos 
treinando os pênaltis, já que a 
decisão pode ser decidida nos 
pênaltis”.

N a  p r e p a r a ç ã o ,  o  
Cuiabá realizou dois jogos 
treino, diante do Operário 
Ltda, e também da equipe 
profissional do Cuiabá.

 técnico da equipe sub-
2 0  d o  C u i a b á ,  OEduardo Henrique, 

q u e  s u a  e q u i p e  e s t á  
praticamente pronta para 
enfrentar o Goiás, nesta quinta-
feira, às 19h30, na Arena, pela 
Copa do Brasil Sub-20. 

O Dourado vem 

treinando forte para a sua 
primeira participação na 
competição nacional.

“ E s t a m o s  n o s  
preparando muito para esse 
jogo importante. Sabemos da 
d i f i cu ldade  que  vamos  
enfrentar, diante do Goiás, uma 
equipe tradicional, mas 

SITUAÇÃO INDEFINIDA

de grupos, em casa, 
contra o Dom Bosco, no dia 20. 
O Araguaia, por outro lado, que 
está em 7º, com 8 pontos, 
enfrentará, além do Sinop (na 
próxima rodada), o Juara.

Já o Dom Bosco, que 
tem 7 pontos e está em 8º, 
enfrentará o União, em 
Rondonópolis, na próxima 
rodada. A equipe encerrará a 
fase de grupos contra o Sinop, 
no Gigantão.

O  J u a r a ,  e m  
contrapartida, que até a última 

 altando duas rodadas 
para o fim da fase de Fgrupos, cinco clubes 

ainda estão com situação 
indefinida no Campeonato 
Mato-grossense Eletromóveis 
Martinello. Enquanto brigam 
por uma vaga na próxima fase, 
Luverdense, Sinop, Araguaia, 
Dom Bosco e Juara ainda 
correm risco de cair para a 
segunda divisão do Estadual.

A situação mais cômoda 
é a do Luverdense, que, para 
não depender de combinação 

de resultados, precisa 
de um empate para ir à fase 
eliminatória. 

No sábado (16), o 
Alviverde, que tem 10 pontos e 
está em 5º, vai a Cuiabá 
enfrentar o já classificado 
Mixto. Na última rodada, no 
dia 20, enfrentará o já 
rebaixado Operário Futebol 
Clube.

O Sinop, em 6º com 9 
pontos, enfrentará o Araguaia, 
em Barra do Garças, no 
domingo (17), e encerra a fase 

Sinop, Luverdense e mais três times brigam por
classificação e contra queda no Mato-grossense
Só Notícias

Cuiabá, Operário-VG, União de Rondonópolis e Mixto já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Mato-grossense

Cinco times ainda estão com situação indefinida no campeonato

COMPETIÇÃO NACIONAL

Treinador do Cuiabá diz que Goiás é forte
adversário na estreia da Copa do Brasil Sub20
Só Notícias

Técnico da equipe sub-20 do Cuiabá, Eduardo Henrique

Foto: Arquivo

Foto: Júlio Tábile

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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 P r ime i r a  Turma  de  
Julgamento do Tribunal ARegional do Trabalho da 23ª 

Região (TRT-MT) decidiu manter, 
por unanimidade, a condenação do 
proprietário da Fazenda Vale Verde, 
Roberto Fidelis Simon, por 
submeter um trabalhador a 
condições análogas às de escravo. 
Na ação civil pública movida pelo 
MPT, ficou comprovado o atentado 
a direitos humanos e a situação de 
vu lnerab i l idade  da  v í t ima ,  
atualmente com 60 anos, que 
trabalhava no local há mais de 10 
anos sem carteira de trabalho 
assinada.

Três visitas técnicas foram 
realizadas por uma equipe do 
Centro de Referência de Assistência 
Social (CREAS) à fazenda, 
localizada no Assentamento Vida 
Nova, no período de novembro de 
2015 a janeiro de 2017. Durante 
essas visitas técnicas, ficou 
comprovado que a casa onde residia 
o empregado era totalmente 
imprópria para o ser humano. 

A l é m  d a s  p é s s i m a s  
condições de moradia, da falta de 
banheiro e água encanada, o 
trabalhador vivia em local isolado e 
sem meios de locomoção, tendo sua 
própria liberdade de ir e vir 
prejudicada. Por ser analfabeto, não 
conseguia diferenciar notas, sendo 
incapaz de identificar até mesmo 
quanto de dinheiro realmente 
ganhava do seu patrão.

No  acórdão ,  o  MPT 
conseguiu manter  todas  as  
obrigações de fazer e acrescentar 
mais uma: a de que o proprietário 
recolha, na conta vinculada do 
FGTS, 8% da remuneração paga e 
devida aos futuros empregados, até 
o dia 7 do mês subsequente, sob 
pena de multa de R$5 mil, acrescida 
de multa de R$1 mil por trabalhador 
prejudicado. 

Dentre as obrigações a 
serem observadas pelo empregador, 
também sob pena de multa, estão: 
disponibilizar instalações sanitárias 
em condições mínimas de higiene, 
com lavatórios, vasos sanitários, 
chuveiro, água limpa e papel 
higiênico; e fornecer água potável e 
fresca em quantidade suficiente 
para consumo. O réu deverá, ainda, 
sob pena de multa de R$ 50 mil por 
constatação, abster-se de manter 
trabalhadores em condições 
degradantes de trabalho, de 
consentir com a existência dessa 
prática em qualquer de suas 
propriedades, ou de, por qualquer 
meio, contribuir com ela.

Além da declaração judicial 

de que o réu submeteu o 
empregado a condições análogas às 
de  e sc r avo ,  o  t r aba lhado r  
conseguiu, graças à ação do MPT, a 
assinatura da sua CTPS com data de 
admissão de 24/02/2007 e o 
recolhimento do FGTS devido 
correspondente ao período de mais 
de 10 anos de vínculo de emprego. 

O relator do acórdão, 
desembargador Bruno Luiz Weiler 
Siqueira, afirmou que, “no caso sob 
análise, ficou claro que o Réu violou 
normas constitucionais relativas aos 
direitos sociais e fundamentais do 
trabalhador S. B. C., porquanto 
deixou de efetuar o registro do seu 
contrato de trabalho por mais de dez 
anos, bem como não lhe forneceu 
condições digna de moradia, o que 
deu ensejo à propositura da presente 
ação civil pública (...)”.

Na decisão, todavia, os 
desembargadores  p rove ram 
parc ia lmente  o  recurso  do  
proprietário da fazenda para reduzir 
o valor da condenação por danos 
morais coletivo e individual, mas 
mantiveram a condenação do 
empregador a arcar com essas 
verbas.

A sentença de primeiro grau 
havia sido exarada pelo juiz do 
Trabalho José Pedro Dias, da Vara 
do Trabalho de Cáceres, no dia 12 de 
março de 2018. Nela, o magistrado 
salientou que as condições de 
trabalho degradantes às quais o 
t rabalhador  fora  submetido 
causavam inegável repulsa coletiva 
e intolerância social e reclamavam 
não apenas a condenação ao 
pagamento de dano moral coletivo. 
“(...) é imperiosa a reparação dos 
danos morais individuais sofridos 
pelo trabalhador, configurados pela 
grave ofensa à sua dignidade 
humana por todo o período em que 
esteve submetido a condições de 
trabalho degradantes”, disse.
Sujeição - O MPT instaurou 
inquérito civil para apurar denúncia 
de trabalho escravo a partir de ofício 
encaminhado pela 1ª Promotoria 
C í v e l  d e  C á c e r e s .  A s  
irregularidades relatadas foram 
apontadas inicialmente pelo Centro 
de Referência Especializado em 
Assistência Social (CREAS) do 
Município, após provocação do 
Ministério Público Estadual.

Na condenação de primeiro 
grau, o juiz salientou tratar-se de 
típico caso de sujeição, que ocorre 
quando o trabalhador submete o seu 
p rópr io  " se r "  à  f igu ra  do  
empregador, deixando de ter 
vontade própria e se tornando um 
objeto nas mãos do detentor do meio 

de produção. De acordo 
com o magistrado, a sujeição não se 
confunde com a subordinação, 
utilizada no art. 3º da CLT como um 
dos requisitos jurídico-formais do 
contrato de emprego. 

“O que se subordina ao 
empregador é o meio pelo qual o 
serviço é prestado, seguindo as 
regras determinadas, desde que 
estas sejam legais e morais”. A 
sujeição, por sua vez, “é quando o 
empregado, mesmo sabendo que a 
s u a  d i g n i d a d e  e s t á  s e n d o  
frontalmente maculada, vende a sua 
força de trabalho, laborando em 
condições degradantes,  sem 
h i g i e n e ,  s e m  r e m u n e r a ç ã o  
compatível, em ambiente de 
trabalho que oferece-lhe riscos à 
saúde e à vida, tudo porque é melhor 
ter um pouco, ainda que em 
péssimas condições, que nada”.

Tanto para o MPT quanto 
para a Justiça do Trabalho, ao 
aceitar trabalhar em condições 
degradantes, a vítima não estaria 
exercendo o seu direito de 
livremente escolher o seu emprego, 
mas sim se sujeitando a condições 
que afrontam a sua dignidade, pois, 
antes de tudo, precisa se alimentar e 
alimentar a sua família. 

T a l  s i t u a ç ã o  l e v a  
empregadores a se valerem da 
condição de penúria alheia para 
tratar  seres humanos como 
propriedade privada, deixando de 
reconhecer neles a dignidade que 
lhes é inerente.

“Nesse sentido é crucial 
frisar que, embora o próprio 
trabalhador tenha expressado a sua 
aceitação às condições de vida e 
trabalho a que estava submetido na 
propriedade do réu, a situação 
relatada pelos assistentes sociais 
revela verdadeiro estado de sujeição 
do empregado, potencializada pelo 
fato de se tratar de pessoa não 
alfabetizada, condição que lhe 
reduz a capacidade de apreender a 
e x t e n s ã o  d e  s e u s  d i r e i t o s  
trabalhistas e, igualmente, os 
direitos inerentes à sua dignidade”, 
afirmou o juiz na decisão.
Legitimidade - Um dos pontos a 
serem destacados na sentença e no 
acordão é o reconhecimento de que 
também se insere no rol de 
atribuições institucionais do MPT a 
defesa de direitos individuais 
indisponíveis, mesmo que seja de 
um único trabalhador prejudicado. 

O proprietário Roberto 
Fidélis Simon Fidelis alegou que o 
órgão não estaria cumprindo o seu 
papel de defender direitos difusos 
ou coletivo, que o direito postulado 
ser ia  individual  de  pessoa  
determinada maior e capaz e, ainda, 
que o MPT sequer teria autorização 
expressa ou anuência da vítima para 
a propositura da ação.

Os argumentos, entretanto, 
não foram aceitos nem pelo juiz de 
primeiro grau e nem pela turma de 
julgamento do TRT, com a 
explicação de que a ofensa de 
submeter uma pessoa a condições 

degradantes de trabalho 
transcende a esfera individual, na 
medida em que a dignidade da 
pessoa humana e o valor social do 
trabalho são fundamentos da 
República Federativa do Brasil, 
resultando em uma lesão a valores e 
bens fundamentais para toda a 
sociedade brasileira.

“Cumpre registrar que a 
lesão noticiada na inicial não se 
adstringe ao empregado citado nos 
relatórios de inspeção elaborados 
pelo  Centro  de Referência  
Especializado em Assistência 
Social (CREAS), atingindo uma 
esfera muito maior, e mesmo a 
sociedade como um todo, em vista 
do impacto social da prática alegada 
na inicial, que implica ofensa à 
dignidade dos trabalhadores em 
geral, daí haver, inclusive, pedido 
de indenização por danos morais 
coletivos. 

Ademais, objetivando a 
presente ação, também, a defesa de 
direitos individuais indisponíveis 
do trabalhador S. C., ligados à sua 
dignidade humana, dentre eles a 
condenação do Réu ao pagamento 
de indenização por danos morais 
individuais e à anotação da Carteira 
de Trabalho, certa é a legitimidade 
do Parquet, nos termos do art. 127 
da Constituição Federal, ante a 
indisponibilidade dos direitos 
pleiteados, sendo irrelevante o fato 
de o Autor não ser idoso na data da 
propositura da ação”, diz o trecho 
do voto.

JUSTIÇA FEITA

Com base em relatórios do CREAS, o MPT obteve a  condenação de um empregador por trabalho escravo

Empregador de Cáceres é condenado por trabalho
escravo e empregado consegue reparação na Justiça
Assessoria

O MPT instaurou inquérito civil para apurar denúncia de trabalho escravo a partir de ofício encaminhado pela 1ª Promotoria Cível de Cáceres

Foto: Divulgação
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 defesa do ex-secretário-
chefe da Casa Militar, Ac o r o n e l  E v a n d r o  

A l e x a n d r e  F e r r a z  L e s c o ,  
ingressou com pedido para ser 
reinterrogado na ação que apura os 
crimes militares relativos ao 
suposto esquema de grampos 
clandestinos operado em Mato 
Grosso. O pedido foi protocolado, 
na terça-feira (12), na 11ª Vara 
Militar do Fórum de Cuiabá. Em 
julho de 2018, Lesco foi ouvido na 
Vara Militar junto aos outros 
quatro réus na ação penal. O juiz 
Marcos Faleiros encaminhou o 
pedido para parecer do Ministério 
Público Estadual (MPE).

A defesa  de  Lesco ,  
argumenta que a ação “merece 
maiores esclarecimentos, não se 
limitando ao que já foi produzido. 

“Razão pela qual, a se 
aproximar mais da verdade real, 
apropriado critério de justiça, foi 
solicitada a redesignação da 
audiência de julgamento a se 
permitir, em data oportuna, o 
reinterrogatório do Coronel 
Evandro Alexandre Ferraz Lesco, 
como, aliás, foi permitido a 
codenunciado”, consta em pedido. 
O pedido ocorre uma semana antes 
d o  j u l g a m e n t o  d a  a ç ã o ,  
programada para ocorrer nos dias 
20, 21, 22 de março.

Além de Evandro, também 
são réus na ação penal o cabo da 
PM Gerson Correa, o ex-
comandante da PM Zaqueu 
Barbosa, o coronel Ronelson 
Barros, ex-adjunto da Casa 
Militar, e o coronel Januário 
Batista.

Segundo Lesco, apesar de 
ter apenas emprestado o dinheiro a 
Gerson, a emissão da nota fiscal 
em seu nome ocorreu sem sua 
autorização.  A nota f iscal  
registrada no nome de Lesco foi 
anexada à denúncia apresentada 

pelo promotor de Justiça 
Mauro Zaque à Procuradoria Geral 
da República (PGR), a respeito do 
sistema de grampos ilegais. 

Segundo Lesco, ele ainda 
não recebeu pelo empréstimo feito 
a Gerson.

depoimento que deu em julho de 
2018 ,  Lesco  admi t iu  que  
emprestou R$ 24 mil ao cabo 
Gerson Luiz Ferreira Corrêa 
Júnior para que este comprasse 
equipamentos de interceptação 
telefônica.

ESCUTAS

 trabalhador Antônio da 
Silva Dias, 54 anos, natural Ode Rondonópolis, Mato 

Grosso, mas que morava em 
Comodoro, foi morto a facadas ou 
golpes de facão, na manhã de terça-
feira (12/03) na fazenda Marília, 
distante cerca de 60 km da cidade de 
Juara.

O crime teria ocorrido por 
volta das 07 horas da manhã e a 
Po l í c ia  C iv i l  de  Jua ra  fo i  
comunicada por volta das 10 horas. 
Antônio ainda chegou a ser 
socorrido, mas morreu a caminho do 
Hospital Municipal de Juara.

O  a c u s a d o ,  s e g u n d o  
testemunhas, logo após desferir 
diversos golpes de arma branca em 
Antônio, evadiu-se do local em uma 
moto placas NJC 3115, tomando 
rumo ignorado e está sendo 
procurado pela polícia.

O corpo de Antônio foi 
levado para necropsia na Politec de 
Juína, depois retorna para Juara, mas 
a família ainda não decidiu que o 

leva para ser sepultado em 
Rondonópolis ou Comodoro.

Segundo informações que 
chegaram a redação do Show de 
Notícias, Antônio era encarregado 
de uma obra que estava sendo 

construída na fazenda 
Marília, pela empresa que ele 
trabalhava e teria sido morto por um 
ex- func ionár io ,  que  es ta r ia  
descontente com o acerto final feito 
por ocasião da sua dispensa do 

A SANGUE FRIO

Morador de Comodoro é assassinado a
facadas em fazenda no interior de Juara
TVCO

Antônio ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital

Foto: Documento

O coronel Evandro Alexandre Ferraz Lesco, que é réu na ação que corre na Vara Militar

Defesa ingressou com pedido nesta terça-feira (12); julgamento esta marcado para semana que vem

Ex-Casa Militar pede para ser 
reinterrogado na ação dos grampos
CÍNTIA BORGES 
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se de providência meramente 
paliativa, na medida em que a autarquia 
apenas trata dos danos após serem 
causados, não procurando medidas 
tendentes a prevenir essas ações. Ainda 
que as condutas de vandalizar os 
equipamentos sejam constantes, 
nenhuma solução definitiva é adotada.

D i a n t e  d i s s o ,  o  M P F  
recomendou a instalação de câmeras ou 
construção de barreiras físicas com o 
objetivo de impedir as práticas de 
vandalismo direcionadas a destruir os 
equipamentos de fiscalização eletrônica 
de velocidade. Porém, o DNIT 
encaminhou resposta em que somente 
informou os motivos pelos quais não 
realizaria a instalação, sem apresentar 
alternativas destinadas a prevenir ou 
imped i r  ações  de  vanda l i smo 
direcionadas  a  des t ruição dos  
equipamentos de fiscalização eletrônica 
de velocidade.

Dessa forma, o MPF requer que 
o DNIT apresente estudo técnico, 
elaborado por engenheiro com notável 
conhecimento e experiência no campo 
de engenharia de trânsito, fora dos 
quadros da autarquia, acerca de medidas 
necessárias e recomendáveis para 
aprimorar a segurança viária da rodovia 
BR-070 no trecho da Serra do 
Mangaval.

Após a apresentação em juízo 
do referido estudo, seja fixado prazo 
para efetiva execução das medidas, 
considerando a complexidade das 
s o l u ç õ e s  s u g e r i d a s .
O DNIT deve também manter em 
funcionamento todos os equipamentos 
de  f i sca l ização de  velocidade 
localizados no referido trecho, não 
podendo o prazo de recuperação dos 
equipamentos danificados superar 15 
dias, bem como apresentar plano de 
redução os impactos dos atos de 
vandalismo contra os equipamentos. 

O MPF também requer multa 
diária caso a autarquia descumpra as 
medidas determinadas na ACP.

para controle de velocidade na 
área, a medida não gerou resultados, 
pois, além das ações de segurança de 
tráfego irem além do controle de 
velocidade, os equipamentos são alvo de 
constantes ataques de vandalismo.

De acordo com o inquérito civil 
1.20.001.000134/2016-86, que resultou 
na ACP, além da instalação dos radares, 
a Superintendência Regional do DNIT 
informou que, quanto à duplicação da 
via está em andamento a realização de 
estudo de viabil idade técnica,  
econômica e ambiental. 

O MPF também recomendou a 
implantação de sinalização nos trechos 
de risco e de mais radares para 
fiscalização de velocidade.

Conforme a ACP, o DNIT 
ocupou-se de, a cada depredação 
realizada, instalar novos equipamentos 
depois de várias semanas em que os 
radares ficam tombados no chão. Trata-

 Ministério Público Federal 
(MPF) em Mato Grosso, por Omeio da unidade no município 

de Cáceres, ingressou com Ação Civil 
Pública (ACP) contra o Departamento 
Nacional  de  Infraes t ru tura  de  
Transportes (DNIT). A ACP tem o 
intuito de assegurar a realização dos atos 
administrativos necessários à segurança 
no tráfego na BR-070, por intermédio do 
DNIT, no trecho conhecido como Serra 
do Mangaval.

Frequentemente ocorrem 
acidentes no referido trecho, causados 
por diversos fatores, entre os quais se 
destacam a velocidade excessiva com 
que os motoristas transitam pelo local e a 
insuficiência das medidas de segurança 
de tráfego adotadas pela instituição. Já 
ocorreram diversos acidentes graves que 
resultaram na morte de dezenas de 
pessoas ao longo dos anos. 

Apesar da instalação de radares 

determinou o sequestro de bens 
móveis e imóveis e bloqueio de valores 
do investigado até o limite de R$ 1,1 
milhão para garantir o ressarcimento ao 
poder público.

O profissional foi afastado das 
funções que continuava exercendo até a 
presente data. Outros servidores 
públicos também são investigados por 
permitirem a suposta prática ilegal.

Diante dos fatos, concluiu-se 
que os cerca de R$ 780 mil pagos ao 
médico pela prefeitura foram indevidos, 
devendo ser restituídos aos cofres 
públicos.

As diligências ainda mostram 
que o médico recebeu mais de R$ 1 
milhão em contratos com o município. 
Em razão disso, atendendo a um pedido 
da PF, a Justiça Federal em Cáceres 

 Polícia Federal deflagrou nesta 
quarta-feira (13) a Operação AOnipresente, com o objetivo de 

apreender provas relacionadas à 
contratação ilegal de um médico em 
Salto do Céu/MT. Esta é a segunda fase 
das investigações que visam combater 
desvios de recursos públicos federais no 
município.

Três mandados de busca e 
apreensão foram expedidos pelo juiz 
federal Rodrigo Bahia Accioly Lins, da 
1ª Vara da Justiça Federal de 
Cáceres/MT, e estão sendo cumpridos 
em operação  con jun ta  com a  
Controladoria-Geral da União (CGU). A 
PF faz buscas em uma residência, um 
consultório médico e uma secretaria 
municipal em Salto do Céu.

As investigações indicam que 
de 2014 a 2017 um médico teria 
recebido salários vultosos da prefeitura 
de Salto do Céu. Informações do 
governo de Rondônia apontam que o 
mesmo profissional, no período de 
março de 2014 a março de 2016, 
trabalhou na Delegacia Regional da 
Polícia Civil em Ariquemes/RO, 
cumprindo 40 horas semanais.

A cidade rondoniense está 
localizada a 1.113 km de Salto do Céu, o 
que tornava impossível a prestação do 
serviço nos dois locais. 

O crime  - A vítima, que era taxista em 
Pontes e Lacerda, teria sido solicitada 
para fazer  uma corr ida até  o 
“Quilômetro 8”, comunidade que fica há 
poucos quilômetros de Vila Bela, na BR 
174 B. O casal estava na Vila Guaporé 
quando foram pegos pelo taxista. Ao 
chegar no local, eles anunciaram o 
assalto e mandaram a vítima dar acesso a 
uma estrada vicinal conhecida como 
“Manilha”. Em seguida começaram a 
dar vários os golpes de faca contra Julio 
César.  Boa parte das facadas foram nas 
mãos do taxista, provavelmente 
tentando se defender do ataque covarde 
dos latrocidas. Há a informação de que 
órgãos vi tais  foram atingidos,  
comprometendo o estado de saúde da 
vítima.

Em seguida, os criminosos 
fugiram do local deixando o taxista 
caído na estrada Ele faleceu logo após 
ser removido para o Hospital regional 
em Cáceres.

 oram presos na manhã desta 
terça-feira (12),  o casal  Fresponsável pelo latrocínio do 

taxista de Pontes e Lacerda, Julio César. 
A prisão aconteceu menos de 24 horas 
após o crime, na região de Vila Bela da 
Santíssima Trindade.

A ação conjunta entre Polícia 
Militar e Policia Civil iniciou após a 
informação de que duas pessoas estava 
pedindo carona em uma estrada vicinal 
que dá acesso a Gleba Retiro, cerca de 
10 km daquele município. No encalço da 
noticia, os policiais foram até a 
localidade e realizaram várias diligência 
que culminou na prisão dos assassinos. 
Eles estavam em posse de dinheiro e 
pertences da vítima. Em outro local, 
próximo ao rio Alegre, foi encontrado o 
carro abandonado.  A Polícia continua 
na região onde aconteceu o fato, afim de 
buscar mais detalhes sobre o crime. A 
faca utilizada no assassinato ainda não 
foi encontrada. 

TRÁFEGO BR 070

MPF ingressa ação civil pública contra o DNIT para
instalação de mais radares na Serra do Mangaval

O MPF também recomendou a implantação de sinalização nos trechos de risco e de mais radares para fiscalização de velocidade

Assessoria

DNIT deve manter funcionando  todos os equipamentos de fiscalização de velocidade  da Serra do Mangaval

Foto: Reprodução

SALTO DO CÉU

Médico investigado pela PF é acusado de
trabalhar ao mesmo tempo em dois Estados
Assessoria PF

PF realiza busca e apreensão em consultório médico em Salto do Céu

NO XILINDRÓ

Mônica Martins/TVCO

Casal de latrocidas é preso em ação conjunta
pela Polícia Militar e Policia Civil de Vila Bela

Foto: Reprodução

A prisão aconteceu menos de 24 horas após o crime
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compreende duas fases: a 
primeira consta de quatro provas 
objetivas com questões sobre 
Ciências da Natureza e suas 
tecnologias, Matemática e suas 
tecnologias, Ciências Humanas e 
suas tecnologias, e Linguagens, 
Códigos e suas tecnologias. Já a 
segunda etapa constitui-se de 
prova de redação. As duas fases 
serão realizadas em etapa única 
no dia 9 de junho, das 8 às 13 
horas.

O resultado final será 
divulgado a partir do dia 26 de 
julho. O período letivo terá início 
no dia 5 de agosto, e o curso de 
Medicina está previsto para dia 7 
de outubro.

Todas as informações 
sobre as etapas do Vestibular e 
seus editais podem ser acessadas 
em http://vestibular.unemat.br/

 Universidade do Estado 
de Mato Grosso Carlos AA l b e r t o  R e y e s  

Maldonado (Unemat) divulgou o 
edital do Concurso Vestibular 
2019/2, para ingresso no segundo 
semestre deste ano.

Esta edição oferta 3.020 
vagas em 72 cursos, distribuídos 
em 16 municípios do Estado. As 
inscrições custam R$ 100 e 
deverão ser feitas de 18 de março 
a 12 de maio. O pedido de isenção 
pode ser realizado de 18 a 20 de 
março.

A Unemat adota sistema 
de ações afirmativas: todos os 
cursos oferecidos destinam 30% 
das vagas para estudantes 

oriundos de escolas 
públicas, e reservam 25% para 
candidatos pretos e 5% para 
candidatos indígenas. As outras 
40% das vagas são para ampla 
concorrência.

A s  p r o v a s  s e r ã o  
realizadas nas cidades de Água 
Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, 
Barra do Bugres, Brasnorte, 
Cáceres, Campos de Júlio, 
Colíder, Comodoro, Cuiabá, 
Diamantino, Juara, Nova Mutum, 
Nova Xavantina, Pontes e 
Lacerda, Rondonópolis, Sinop e 
Tangará da Serra, dentre as quais 
o candidato deve optar no ato da 
inscrição.

O Vestibular 2019/2 

disponíveis para garantir 
o salvamento de vidas com 
e f i c i ê n c i a ” ,  s a l i e n t o u  o  
governador Mauro Mendes.

De acordo com o Coronel 

o c o r r ê n c i a s ,  e n t r e  
resgates e atendimentos pré-
hospitalar.

BM Alessandro Borges, 
por ano no Estado, o Corpo de 
Bombeiros atendem cerca de 30 

Francis Maris Cruz, 
elogiou a atitude da diretora e sua 
e q u i p e  e  a g r a d e c e u  a o s  
empresários e voluntários. “Se 
cada um fizer um pouquinho, 
podemos mudar a realidade ao 
nosso  redor.  O  Governo  
Municipal não tem como arcar 
com todas as despesas”, finalizou 
Francis.

A  v i c e – p r e f e i t a  e  
secretária de Educação Eliene 
Liberato agradeceu e disse que a 
Secretaria vem recebendo muita 
ajuda. “Hoje, é possível perceber 
que nossas escolas estão muito 
mais bonitas, isso é fruto do 
empenho dos diretores com a 
suas equipes e do apoio da nossa 
sociedade. 

Sou muito grata por todo 
apoio que venho recebendo. 
Quem ganha com tudo isso são as 
nossas crianças que terão um 
a m b i e n t e  m e l h o r  e ,  
consequentemente, um melhor 

 E s c o l a  M u n i c i p a l  
P r o f e s s o r  E d u a r d o  ABenedito Lindote recebeu 

ajuda de voluntários do grupo de 
motoqueiros 'Abutres' e das lojas 
de tintas Tintauto e Viva Tintas, 
também de alguns funcionários e 
da professora artista plástica 
Aryanne de Oliveira e do guarda 
Luiz Creone, para realizar pintura 
na escola.

A d i r e to r a  Mar i l za  
Ribeiro de Aguiar disse que o 
poder público não consegue fazer 
tudo e a sociedade pode ajudar. 
“Nossa escola está em um bairro 
carente, por isso estamos 
construindo um projeto social 
para oportunizar atividades 
diversas e tirar nossas crianças da 
rua no período em que eles estão 
fora da sala de aula. Peço para 
quem quiser ajudar, que venha 
conhecer a escola”, convida a 
diretora.

O prefeito de Cáceres, 

 áceres  e  mais  13  
municípios do Estado Cr e c e b e r a m  n o v a s  

ambulâncias que vão auxiliar no 
atendimento de resgate feito pelo 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Mato Grosso. As ambulâncias no 
modelo furgão são equipadas 
com pranchas, macas, cilindro de 
oxigênio, colar cervical, além de  
kit de primeiros socorros e 
contenção de hemorragias
Além de Cáceres, os municípios 
contemplados foram Alto  
Araguaia, Sinop, Nova Mutum, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde, 
B a r r a  d o  G a r ç a s ,  N o v a  
Xavantina, Confresa, Pontes e 
Lacerda, Tangará da Serra, Juína, 
Alta Floresta e Colíder.

A solenidade de entrega 
foi realizada nesta terça-feira 
(12), na Praça das Bandeiras, em 
Cuiabá, e contou com a presença 
do governador Mauro Mendes.

“Adotamos uma solução 
para que os municípios do interior 

possam receber as frotas, 
pois as que tínhamos não estavam 
em boas condições operacionais. 
A nossa preocupação foi garantir 
que as ambulâncias estejam 

ATENDIMENTO E RESGATE

Novas ambulâncias vão reforçar atendimento dos
bombeiros em Cáceres e mais 13 municípios de MT

Para o usuário, uma estrutura melhor, um equipamento mais moderno e, consequentemente um atendimento mais ágil e mais qualificado

Redação c/ Assessoria

Mauro Mendes ressalta a importância da atuação do Corpo de Bombeiros

VESTIBULAR 2019/2

Com 3.020 vagas em todo Estado,
Unemat lança edital do Vestibular
Assessoria

Foto: Divulgação

Inscrições acontecem de 18 de março a 12 de maio

MÃOS NA MASSA

Com parceria de empresários e voluntários escola
da rede municipal de Cáceres recebe pintura nova
C-com/Thais Sabino

Escola Municipal Professor Eduardo Benedito Lindote

Foto: Assessoria

Foto: Mayke Toscano/Secom MT
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Sobre ela muito se fala, mas 
pouco se discute com consciência. O 
substantivo feminino em foco refere-
se ao prestígio, isto é, ao conceito de 
reconhecimento. Cada indivíduo 
possui sua carga de reputação: seja 
através da sua imagem, do seu nome, 
da sua história, das suas origens ou 
das suas essências.

Diante disso, no intento de 
preservar a liberdade, a igualdade e a 
dignidade atreladas a esse renome 
pessoal, resguardando os valores 
e s s e n c i a i s  d e  c o n v i v ê n c i a  
humanitária, a Constituição Federal 
de 1988 consagrou expressamente o 
princípio da presunção de inocência, 
através do artigo 5ª, LVII que 
consigna: “ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória”.

Além, a Carta Magna quis 
impedir, por exemplo, a consideração 
da pessoa como culpada antes mesmo 
de ser provada a sua culpabilidade, 
protegendo-a de eventuais pré-
julgamentos que, erradamente 
propagandeados, hostilizam de modo 
severo sua vida pessoal, social e 
moral.

Sobrevém que, atualmente, a 
presunção de inocência é colocada 
em prática da maneira inversa, de 

modo que o sujeito é apontado 
como culpado, até que se prove o 
contrário, por vezes ainda antes das 
efetivas investigações, baseado 
apenas em meras informações 
midiáticas.

A publicidade desenfreada de 
matérias criminais, com ampla 
d i v u l g a ç ã o  d e  d a d o s  d o s  
investigados, não só reflete de modo 
negativo na reputação dessas 
pessoas, mas influi diretamente na 
averiguação dos fatos e, também, em 
seu condigno julgamento.

Há uma formação geral de 
convencimento persuadido que, se 
não impossibilita, praticamente 
massacra a esperança de um 
investigado arguir suas razões para se 
defender de uma acusação. Entre 
várias dessas situações que ocorrem 
corriqueiramente em nosso Estado, 
cita-se o caso de quatro funcionários 
e s t a d u a i s  i n d i c i a d o s  p o r  
supostamente participarem de 
esquema de emissão de cartas de 
crédito.

Estes  servidores foram 
denunciados em 2016, com seus 
nomes amplamente divulgados pelos 
meios de comunicação e, três anos 
depois, o Tribunal de Justiça rejeitou 
a denúncia formulada pelo Ministério 

funcionários.
Isto é, durante esse longo 

período houve irrestrita divulgação 
dos seus nomes e das suas vidas 
íntimas, sendo amplamente expostos 
a diversas opiniões, dissabores e até 
mesmo a situações vergonhosas que 
custosamente serão reparadas.

A s s i m ,  a  r e p u t a ç ã o  é  
calculada através de uma matemática 
bem desproporcional: a divulgação 
de supostos crimes ou de ações 
batizadas de “escândalos” se dá 
forma generalizada, constante e por 
inúmeros meios. A demonstração de 
inocência é voz calada, desrespeitada 
e solitária que não se propaga com o 
mesmo efeito.

É preciso que haja cautela e 
proporcionalidade ou retornaremos 
ao modelo inquisitorial da Idade 
Média e à prática do ancien regime 
contra a liberdade das pessoas, numa 
estrutura de Processo Penal em que se 
parte da culpa para posteriormente 
demonstrar, se for o caso, a sua 
ausência.
 
VINIÍCIUS SEGATTO é advogado 
e membro do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais e da Comissão de 
Direito Penal e Processo Penal da 
OAB-MT.

Bastou o comércio naval 
internacional descartar o modelo 
ultrapassado de container que esse 
apetrecho passou a viralizar no comércio 
e na prestação de serviço, são 
lanchonetes e restaurantes de container; 
despachante, contabilidade e advocacia 
em container. Não há nada de mal em 
usar container, que hoje é descarte. Nos 
Estados Unidos é usado há muito tempo 
como residência temporária; na 
Inglaterra, os altos preços da hipoteca, 
tem feito a nova geração adptar a suas 
moradias nessa caixa de ferro, para se 
livrar dos altos juros cobrados nos 
financiamentos imobiliários.

Quem assistiu ao filme: O 
menino do Pijama Listrado.Dir Mark 
Herman, Miramax Films, 2008, pode 
observar que essa caixa de ferro era 
e x t r e m a m e n t e  ú t i l ,  p o r  s e r  
hermeticamente vedada, serviu ao 
exército alemão durante a existência do 
Estado Nazista, para desinfetar judeus, 
ou melhor, eliminar judeus.

Em uma forte agremiação 
futebolística brasileira, um iluminado, 
que até hoje não veio a público teve a 
ideia de colocar anjos da gávea nos 
containers, sob o apelo de ser uma 
estrutura ecologicamente correta, e com 
o famoso “jeitinho brasileiro,” ceifaram 

dez vidas, deixando dez famílias 
órfãs.

Em Mato Grosso, foi necessária 
uma manchete em nível nacional, sim, se 
a manchete fosse oriunda de canais de 
comunicação local, ninguém daria bola. 
Os doutores da Lei, como faz referência 
a Sagrada Escritura, optaram pela caixa 
de lata, e criaram um ambiente de 
aprendizado para abrigar as crianças da 
forte insolação que tala a vizinha cidade 
de Rosário Oeste, situada a cerca de 
95km da Capital; o cubo metálico pode 
expor a criança a uma temperatura de até 
50º Celcius, isso mesmo 50 graus de 
calor com sensação térmica muito 
superior.

S e g u n d o  e s p e c i a l i s t a s  
consultados pelo programa global, uma 
criança exposta a uma temperatura como 
essa terá a sua performance de 
aprendizado drasticamente reduzida, 
além de comprometer sua saúde. Não 
bastasse a alta temperatura, adicionaram 
nos caixotes de ferro, PVC nas paredes e 
Isopor no teto, materiais extremamente 
inflamáveis que, caso, incendiasse 
mataria em frações de minutos, a 
exemplo dos garotos do Flamengo.

O que há de semelhante entre O 
Menino de Pijama Listrado; Os dez 
meninos da Gávea, e Os meninos e 
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VAGAS SINE

POSSE JARI

ESCLARECIMENTO UNEMAT

FIQUE DE OLHO

CRIANÇA FELIZ

O Sine de Cáceres em seu site disponibiliza 
mais de 100 vagas de emprego em diversas 
áreas. Os candidatos interessados devem 
procurar o Sine, que está localizado a Rua 
Boa Vista, na Beira do Rio, nos horários das 
7h30 às 11h30 e das 13h30 17h30,  portando 
a Carteira de Trabalho. As vagas disponíveis 
são para:    Almoxarife, Auxiliar 
administrativo, Auxiliar de agricultura, 
Auxiliar de crédito, Auxiliar de linha de 
produção, Auxiliar de mecânico de autos, 
Borracheiro, Eletricista de instalações de 
veículos automotores, Mecânico de 
automóveis e caminhões, Mecânico de 
manutenção de máquinas agrícolas, 
Motorista de caminhão, Motorista de 
caminhão-guincho leve, Motorista de carga a 
frete, Operador de máquinas agrícolas, 
Soldador, Trabalhador na operação de 
sistemas de irrigação por superfície e 
drenagem, Trabalhador rural e Tratorista.

Novos membros da Junta Administrativa de 
Recursos de Infração - JARI, foram 
empossados pelo prefeito Francis Maris 
Cruz. A Jari é o órgão colegiado responsável 
pelo julgamento dos recursos interpostos 
contra multas aplicadas na fiscalização do 
trânsito. A solenidade contou com a presença 
da coordenadoria Municipal de Trânsito, do 
Detran, PM, PRF e vereadores, além de 
secretários municipais.

Em nota a Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) esclareceu que os cursos de 
licenciatura Intercultural Indígena e 
licenciatura em Pedagogia Intercultural da 
Faculdade Intercultural Indígena (Faindi) 
nunca foram extintos. As aulas na Faindi 
ocorrem normalmente desde o dia 18 de 
fevereiro com foco nas pessoas e na formação 
de qualidade de seus alunos. A retomada das 
aulas com recursos da própria Unemat foi 
uma decisão de gestão em dar continuidade 
ao processo de formação dos 120 alunos. A 
Universidade dará continuidade às etapas 
pedagógicas para que os cursos sejam 
finalizados dentro do prazo normal.  

As provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio  (Enem)deste ano serão aplicadas nos 
dias 3 e 10 de novembro, segundo 
cronograma divulgado pelo Instituto 
Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Pelo 
calendário, as inscrições estarão abertas de 6 
a 17 de maio. Entre 1º e 10 de abril os 
estudantes poderão pedir isenção da taxa de 
inscrição. Nesse mesmo período, o Inep vai 
receber as justificativas dos que faltaram às  
provasem 2018. No ano passado, 5,5 milhões 
de pessoas se inscreveram para fazer o Enem, 
mas 4,1 milhões compareceram aos dois dias 
de provas. Nos dois domingos de exame, os 
e s t u d a n t e s  p r e c i s a m  d e s e n v o l v e r  
conhecimentos de linguagens, incluindo 
redação, ciências humanas, ciências da 
natureza e matemática.

O Governo do Estado de Mato Grosso 
assinou, na tarde de terça-feira (12), o termo 
de reafirmação de compromisso dos estados 
com o Programa de Atenção à Primeira 
Infância do Governo Federal, o Criança 
Feliz. O termo de compromisso representa o 
pacto pela continuidade e aprimoramento do 
programa, para que mais famílias sejam 
alcançadas em todo o país. Lançado em 2016, 
o Criança Feliz integra as áreas da saúde, 
assistência social, educação, justiça, cultura e 
direitos humanos.

EDITORIA

Pijama listrado era filho de um 
rico Coronel de alta patente do Exército 
alemão que se vestiu como judeu (pobre) 
e equivocadamente, morreu no 
Container chamado câmara de gás, 
aspirando monóxido de carbono; os 
meninos da gávea eram filhos de pobres 
almejando dias melhores para si e para 
suas famílias vitimados por aspirar 
monóxido de carbono além das chamas 
de fogo que os carbonizaram; os 
meninos de Rosário, não chegaram a 
morrer, mas são filhos de pobres 
almejando dias melhores através dos 
estudos, pra si e para suas famílias, 
expostos ao risco de dano que o fogo e o 
monóxido de carbono os consumiriam.

Se parece absurdo o extinto 
Estado Nazista, implantar políticas 
públicas de eliminação dos pobres 
(judeus), soa mais estranho no século 
XXI, O Estado de Mato Grosso, através 
d e  s e u s  D o u t o r e s  d a  l e i ,  
constitucionalistas, implantar políticas 
públicas de exclusão, e aniquilamento 
do saber, quando o público alvo são 
crianças, filhos de ribeirinhos, humildes 
que clamam por uma Vida melhor!

WALDEVINO SOUZA é advogado e 
gestor governamental.

A cruel ruína de reputações

Crianças em container
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