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As provas para o 
concurso público da Pe-
rícia Oficial e Identifi-
cação Técnica (Politec) 
serão aplicadas neste 
domingo,21, às 14h. Ao 
todo, 13.649 pessoas se 
inscreveram no concur-
so, sendo 10.441 candi-
datos para as vagas de 
papiloscopista e 3.208 
para técnicos em ne-
cropsia.

Os polos com os 
maiores números de 
inscritos, respectiva-
mente, são Cuiabá, Cá-
ceres, Tangará da Serra 
e Barra do Garças. Os 
locais de realização da 
Prova Objetiva já estão 

disponíveis para con-
sulta no site da UFMT. 
A prova, de caráter 
eliminatório e classifi-
catório, será compos-
ta por 70 questões de 
múltipla escolha e terá 
duração de quatro ho-
ras, já incluindo o tem-
po destinado ao preen-
chimento para o cartão 
de respostas.

O candidato deverá 
comparecer ao local de-
signado para prestar a 
prova objetiva às 13h, 
munido de caneta esfe-
rográfica de tinta azul 
ou preta, não porosa, 
fabricada em material 
transparente, e original 
de documento oficial 
de identidade, conten-
do fotografia e assina-

tura.
Conforme o edital, a 

divulgação do gabari-
to preliminar da Prova 
Objetiva será feita até 
22h do dia 21 de maio 
de 2017, na Internet, 
no endereço eletrônico 
www.ufmt.br/concur-
sos.

As vagas são para ca-
dastro de reserva com 
nomeações previstas 
para começar em 2018, 
condicionadas a previ-
são orçamentária e ade-
quação aos limites dos 
gastos com pessoal da 
Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF).

O concurso atende o 
interesse público para 
o reforço/recomposição 
do setor, tão importante 

para a Segurança Públi-
ca do Estado. O quadro 
atual de servidores é in-

suficiente para atender 
a demanda estadual, 
acarretando atrasos na 

entrega de documento 
de identificação, sobre-
tudo no interior.

>> Só Notícias

Diário da Serra

O concurso atende o interesse público para o reforço/recomposição do setor

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEXTA-FEIRA - 19 DE MAIO DE 2017

O empresário mato-
grossense Rafael Cas-
telan, e a filha dele, de 
3 anos, morreram após 
um grave acidente en-
volvendo quatro veí-
culos na BR-364, no 
município de Jaru, em 
Rondônia.

A esposa de Caste-
lan, Jessica Uchoa, e 
outro filho do casal, de 
7 anos, ficaram feridos 
e estão internados em 
uma unidade de saúde 
da cidade.

De acordo com infor-
mações da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), o 
acidente ocorreu na tar-
de da última terça-feira, 
16.

O empresário, que é 
natural de Tapurah  e 
filho do ex-vereador do 
município, Olendino 
Castelan, viajava com 
a família  para visitar 

parentes no Estado vizi-
nho quando o carro foi 
atingido por uma carre-
ta.

Com o impacto, o 
empresário perdeu o 
controle da direção. O 
carro capotou na pista 
e só parou em um bar-

ranco.
Castelan morreu na 

hora. A esposa e os fi-
lhos foram socorridos. A 
menina, no entanto, não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu em um hospital 
de Porto Velho na quar-
ta-feira, 17.

O pai de um menino 
de 6 anos denunciou 
na Delegacia Especiali-
zada de Defesa dos Di-
reitos da Criança e do 
Adolescente (Deddica) 
de Cuiabá, na quarta, 
17), que a criança foi 
vítima de um estupro 
enquanto passava o úl-
timo final de semana 
na casa da mãe.

Segundo o boletim 
de ocorrência, o pai 
relatou  ao buscá-lo no 
dia seguinte, ele estava 
reclamando de dores 
em seu pênis, que es-
tava ferido e inchado. 
Questionado, a criança 
contou ter sido atingi-
da por um chute do ir-
mão.

Preocupado, o pai 
levou o filho até uma 
Unidade de Pronto 
Atendimento para fa-

zer exames. Em con-
versa com uma médi-
ca, ele foi comunicado 
que o filho poderia ter 
sido vítima de abuso 
sexual.

Com o exame, o pai 
esteve na delegacia re-
gistrando um boletim 
de ocorrência. A Po-
lícia Civil deve ouvir 
a mãe e os familiares 
ainda nesta semana 
para descobrir o que 
ocorreu.

A Polícia Federal de-
flagrou na manhã de 
ontem, 18, a “Operação 
Cabrera”, com o objeti-
vo de reprimir o com-
partilhamento e a pos-
se de imagens e vídeos 
de pornografia infantil 
na internet. Cerca de 
370 policiais cumprem 
93 mandados de busca 
e apreensão, além de 
duas prisões preven-
tivas e uma condução 
coercitiva, no Distrito 
Federal, Mato Grosso e 
em 17 estados.

Ainda são cumpri-
dos mandados no Acre, 
Amazonas, Amapá, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Pernam-

buco, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo.

Em Brasília, a Polícia 
Federal reuniu informa-
ções e alvos de investi-
gações de várias unida-
des da PF pelo Brasil, 
não diretamente rela-
cionadas entre si, mas 
que tratam da dissemi-
nação transnacional de 
pornografia infantil, por 
meio de redes sociais, 
e-mail e aplicativos de 
mensagens e vídeo.

A operação unificada 
e coordenada pela Uni-
dade de Repressão aos 
Crimes de Ódio e Por-
nografia Infantil da Po-
lícia Federal (URCOP) 
ocorre no “Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescen-
tes”.

O nome da opera-
ção presta homenagem 
a Araceli Cabrera Sán-
chez Crespo, uma meni-
na brasileira de 8 anos 
que foi sequestrada, 
violentada e cruelmen-
te assassinada em 18 
de maio de 1973, crime 
que até hoje permanece 
impune.

Os investigados res-
ponderão, na medida 
de suas participações, 
pelos crimes de posse, 
compartilhamento de 
arquivos de pornogra-
fia infantil, com penas 
previstas no Estatuto 
da Criança e do Ado-
lescente e no Código 
penal Brasileiro que 
variam de 1 a 6 anos de 
reclusão.
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Esposa de empresário e outro filho do casal, de 7 anos ficaram feridos na colisão

A Polícia Federal reuniu informações e alvos de investigações de várias unidades da PF pelo Brasil

Empresário de MT e filha morrem 
em acidente  em Rondônia

Pai suspeita que filho foi abusado 
e faz denúncia na Deddica

PF combate pornografia 
infantil em MT e mais 18 Estados


