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CUPINS EM CANA

Área desmatada foi embargada pelos fiscais e o fazendeiro, multado em R$ 94,2 mil por armazenamento de madeira sem autorização e desmatamento ilegal

Pecuarista e peão são flagrados
em crime ambiental na Corixa
Fiscalização do Juvam e da Polícia Militar Ambiental, deteve na zona
rural de Cáceres, em uma fazenda localizada na BR-070, distrito de Corixa, um
pecuarista e um tratorista no momento em que ambos trabalhavam com uma moto
serra. Segundo o auto de infração, o proprietário promoveu a derrubada de 70
hectares de floresta nativa, o que gerou multa de R$ 1 mil por hectare. Página 03

BOLETIM SEMANAL

Saúde registra mais de 100
casos suspeitos de influenza
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Malditas Provisórias
O Bem sem Recompensa
Se fazemos o bem ao outro e queremos
recompensa, caímos na frustração, na
decepção, pois o coração irá magoar-se
facilmente, sabeis isto, e o puserdes em prática,
sereis felizes” (João 13,17). O Evangelho de
hoje é a conclusão do Evangelho onde Jesus
lavou os pés dos Seus discípulos. É no final
daquela cerimônia linda e transformadora,
gesto daquilo que é a vida de Jesus num todo,
porque a vida d'Ele foi servir. Quando Ele
colocou-se aos pés dos Seus discípulos, Ele não
estava fazendo uma representação, Ele queria
nos dizer qual é o segredo, qual é o caminho da
felicidade, e se uma profunda tristeza bateu à
“porta” do coração de Jesus quando, em
seguida, Ele sofre a agonia no Horto das
Oliveiras, isso jamais Lhe tirou a alegria,
mesmo em meio ao sofrimento e a
agonia.
Há uma alegria que toma conta da alma
e do coração de quem serve, de quem faz o bem
para o outro, de que ama o seu próximo, de
quem dedica os seus esforços para fazer o bem,
desde que, não seja esperado nada em troca.
Porém, se fazemos o bem ao outro e queremos
recompensa, caímos na frustração, na
decepção, pois o coração irá magoar-se
facilmente. Jesus, nosso Senhor e Mestre,
morreu com muitas decepções, mas sem
nenhuma frustração e mágoa, porque Ele servia
para servir, servia por amor e quem faz por amor
não espera, de forma nenhuma, alguma
recompensa. O coração torna-se livre e, coração
livre encontra felicidade naquilo que realiza.
Muitas vezes, receberemos ingratidão por
aquilo que fazemos, por exemplo, uma mãe
nem sempre vai receber agradecimento ou
reconhecimento dos seus filhos pelo amor que
prestou-lhes a vida inteira, desde o momento da
concepção até todos os cuidados que a vida
exigiu, mas ela é feliz e realizada só pelo fato de
ser mãe. Quando ela encontra no “ser mãe” um
serviço de amor, não é algo penoso ou doloroso.
Encontramos felicidade quando
servimos o próximo, os necessitados, os
marginalizados, mas isso pode parecer muito
genérico quando não partimos para a prática.
Jesus falou, mas também fez; Ele curou,
abençoou e por último mostrou-se. “Mesmo os
homens não me amando, eu os amei até o fim”.
Não desista, não se canse de amar! Se o nosso
amor é gratuito, verdadeiro e evangélico, nós
até nos decepcionamos com as situações que
vivemos, mas jamais nos magoamos, porque o
amor não guarda mágoa, rancor; o amor é puro,
livre e supera-se, porque o amor tudo supera!
Deus abençoe você!

Sabadão de sol, cerveja, praia
de pantaneiro que é as areias do
Daveron, feriadão pela frente e
agüenta coração, que alguns vão
emendar a segunda e só voltar de farol
baixo de ressaca na quarta feira.
Alguns, claro, porque muitos que
dependem do empreguinho e dos
biscates pra salvar o sal da janta
continuam no batente que dia do
trabalho é todos os dias para eles.
Dentre os alguns aqui citados,
estão eles, os deputados estaduais,
nossos empregados na Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, que,
aliás, não voltam na quarta feira, dia 2
e sim, no dia 16, já que por decisões
próprias e de livre acordo, sem
consultar os patrões, a gente,
cancelaram todas as sessões da
próxima semana para aproveitar o
feriado do Trabalhador.
Assim, as quatro sessões,
realizadas entre terça-feira e quintafeira, deverão ser repostas em 15 dias,
conforme a proposta apresentada pelo
deputado Romualdo Júnior e aprovada
pelos outros parlamentares.
Como se não bastassem os
recessos e demais feriados, mais esta
folga, tudo bem remunerado com
salário mensal de R$ 25,3 mil e que
passa dos R$ 65 mil/mês com verbas
indenizatórias, para despesas próprias,
sem qualquer tipo de controle de
prestação de contas.
Os gravatinhas, claro, tem
motivos de sobra para comemorar sem
trabalho o Dia do Trabalhador, já, a
gente, patrão deles, continua na semiescravidão, senão vejamos: A Lei do
Ventre-Livre do Visconde do Rio
Branco, (1871) continua sem viger,
pois o brasileiro pobre, já nasce

escravo, devendo ao governo; A tal Lei
do Sexagenário (1885) a Saraiva
Cotegipe, que livrara idosos com mais
de 65 anos de ser escravo, minguou no
tempo, diante da leva de anciãos no
batente pra sobreviver com um salário
inferior a R$ 32,00/dia; e a Lei Áurea,
bem, esta deve ter sido escrita a lápis,
haja vista, que após 130 anos,
miscigenou nas 13 décadas mantendo
nas curvas da vida, esta legião de mais
de 150 milhões de escravos
assalariados no patropi.
A maldita provisória, ...ou será
medida (?) as duas, pronto, que
validaria a retrógrada neoliberal
deforma trabalhista,... ou seria
reforma (?), as duas, neném, foi além
da Lei Áurea revogando aquela de
1888 e a CLT de Vargas. Mesmo
extinta pelo lapso vigente sem
aprovação, ameaça a classe trabalhista
via decretos temerosos, assim como a
prima irmã de reformas demoníacas, a
da Previdência, dormente em mentes
satânicas, seria o reverso da Saraiva
Cotegipe, concordam?
Nada a surpreender amigos,
num país onde os poderosos atropelam
até a lei magna da nação, a nossa (será
mesmo?) sagrada constituição,
desconstituída em prosa e verso,
medidas desmedidas ao bel prazer de
legisladores, julgadores e executada
com decisões leoninas em nome de
uma hermenêutica que chega ao
extremo de pisar em clausulas pétreas.
Exceto o feriado cair numa
segunda feira, pouco ou quase nada
teremos a comemorar no dia 1º de
Maio, frente a tantas desigualdades e
patifarias politiqueiras, no país do faz
de conta, Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para o B.B que lucra milhões e não cumpre
promessas, haja vista a propagada
inauguração de um posto eletrônico 24 horas
na Praça Barão do Rio Branco em Cáceres há
mais de um ano e nada de instalação. Para
quem teve lucro líquido de 11,060 bilhões de
reais em 2017, 54,2% maior que no ano
anterior, não custava investir um milionésimo
disso num postinho em Cáceres.
BRANCAS

Quem caminha nas alvoradas de Cáceres,
constata o árduo trabalho dos feirantes de
Cáceres, preparando os hortifrutigranjeiros
para a clientela logo pela manhã na Pracinha
da Feira, ali no prolongamento da Padre
Cassimiro, gente que trabalha ajudando a
cidade.
PRETAS

Para a falta de sanitários nas praças públicas
de Cáceres, fato que a gente vem rufando faz
tempos e nenhuma providencia foi tomada. O
mais grave é na Praça Major Carlos, ponto de
Vans e ambulâncias regionais, que se torna um
ponto cruciante, sem opções na hora di aperto
de suas necessidades fisiológicas.
BRANCAS

***___vatican.va/content/francesco
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Fato constrangedor da semana, a prisão do assessor
jurídico do juiz Geraldo Fidelis, da 2ª Vara de Execuções
Penais de Cuiabá, Pitágoras Pinto de Arruda e que
abusando da boa fé e confiança do magistrado, aplicava
golpes com os bandidos Marcelo Nascimento da Rocha,
o "Marcelo Vip", e Márcio Batista da Silva, o "Dinho
Porquinho". Geraldinho, um Juiz de ilibada conduta,
disse que o mundo fechou e caiu para ele e não era para
menos, tamanha a confiança no servidor tinha até sua
senha do sistema. Como enfatizou Fidelis, não foram
sete semanas, nem sete dias, e sim, sete anos de
convivência.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Para os instrutores do 2º Bfron (Batalhão de
Fronteira de Cáceres) que atentos na
formação de seus recrutas, não descuidam da
estrutura humana da tropa, exemplo, os
exercícios praticados no campinho de areia
nos fundos da Sicmatur, margeando a Baía de
Malheiros.
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DESMATAMENTO

Segundo auto de infração lavrado pela policia, proprietário promoveu a derrubada de 70 hectares de floresta nativa, o que gerou multa de R$ 1 mil por hectare

Juvam e ambiental flagram
crime ecológico na Corixa
Da Redação
Foto: Ilustrativa

F

iscalização do Juizado
Vo l a n t e A m b i e n t a l
(Juvam) e da Polícia
Militar Ambiental, deteve esta
semana na zona rural de Cáceres,
em uma fazenda localizada na BR070, no Distrito de Corixa, um
pecuarista, de 57 anos, e um
tratorista, de 29 anos, no momento
em que ambos trabalhavam com
uma moto serra, encaminhando os
infratores para a Delegacia de
Cáceres. O pecuarista, segundo a
polícia, seria o proprietário dos
motosserras e tratores usados na
fazenda.
Interrogado, o pecuarista
alegou ter sido contratado pelo
gerente da fazenda para fazer a
limpeza da área que já havia sido
desmatada, negando ter derrubado
madeiras sem autorização do órgão
competente. Ele assinou um Termo
Circunstanciado de Ocorrência
(TCO) e foi liberado. Segundo
consta no auto de infração, o
proprietário promoveu a derrubada
de 70 hectares de floresta nativa, o
que gerou multa de R$ 1 mil por
hectare. Ele também mantinha
armazenado em um depósito, sem
licença ambiental, 73 palanques de
madeira (sendo 16 de aroeira) e
374 lascas de essências diversas,
no padrão cerca, o que rendeu

CARTA ABERTA

Proposto projeto integralizador
entre Unemat, IFMT e UFMT
Assessoria

O

Infrator foi flagrado desmatando com uma moto serra

multa de R$ 300 por unidade e R$
300 por m³ apreendido. O dono da
propriedade não estava no local no
momento da fiscalização, mas as
madeiras derrubadas sem
autorização de órgão competente e
o maquinário utilizado no local três tratores, um caminhão, três
motosserras e uma furadeira foram apreendidos.
A área desmatada foi
embargada pelos fiscais e o
fazendeiro, multado esta semana

em R$ 94,2 mil por
armazenamento de madeira sem
autorização e desmatamento ilegal.
No final do ano passado, o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) apontou um total de mais
de 1,3 mil km² de mata derrubada
em 2017 em Mato Grosso, 10% a
menos do que o número registrado
em 2016, o que colocou o estado
em segundo lugar no ranking
nacional de desmatamento da
Amazônia Legal.

BOCA DO GUGU

Policia detém adolescente com
amásio traficante no Oliveiras
Redação c/ C.N

P

oliciais militares do 6º
Batalhão de Policia Militar
em Cáceres conseguiram
fechar na tarde de anteontem quintafeira (26), uma Boca de Fumo,
localizada no bairro Jardim das
Oliveiras, conhecida como “Boca do
Gugu”.
O arrepio se deu depois que
a PM recebeu diversas denúncias de
populares que davam conta que o
local era um ponto de
comercialização de drogas, e que o
local ficava nas proximidades da

Escola Municipal do bairro, tendo os
policiais intensificado as rondas,
logrando êxito na detenção dos
suspeitos.
Nos monitoramentos os
policiais avistaram a menor de
iniciais A. A. R. (16), que ao notar a
presença dos policiais evadiu e
adentrou a residência, dentro da casa
foram encontrados vários invólucros
aparentemente sendo de substância
análoga a maconha.
A menor disse que os
entorpecentes pertenciam ao seu
Foto: PM/MT

companheiro amasio Luiz Gustavo
de Almeida Silva, vulgo "Gugu", 19,
que não estava em casa. Após
aproximadamente 5 minutos o
suspeito chegou na residência, e
confirmou que seria o dono dos
entorpecentes e que havia na casa
mais droga escondida.
O casal foi conduzido pelos
policiais ao Cisc, registrando os
PMS, que ainda foram encontrados e
apreendidos cerca de 200 gramas de
ácido bórico usando para aumentar a
quantidade de entorpecente na
venda, 850 g de substância análoga a
maconha, 57 gramas de substância
análoga a pasta base de cocaína, uma
balança de precisão e celulares.

3º Encontro do Fórum
Permanente das Instituições
Públicas de Ensino Superior
de Mato Grosso (Ipes) encerrou as
atividades na tarde de anteontem,
(26). Ao final do evento foi aprovada
a Carta Aberta do 3º Fórum
Permanente, na qual os reitores
fazem um alerta à sociedade e aos
futuros dirigentes do estado e
reivindicam apoio nas ações
integradas das Ipes.
A carta também consolida o
acordo comum proposto pelos
grupos de trabalho (GTs) de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Relações
Institucionais e Internacionais.
Cerca de 50 professores e
técnicos da Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat), do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT) e da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) elaboraram
um projeto para ser executado entre
as três instituições ainda em 2018.
O GT de Pesquisa, liderado
pelo pró-reitor de Pesquisa e Pósgraduação da Unemat, professor
Rodrigo Zanin, trouxe como meta
prioritária o desenvolvimento de uma
plataforma para integrar as
informações de grupos e projetos de
pesquisa, a criação de uma política
conjunta de divulgação científica e a
qualificação de servidores com a
ampliação de propostas de Pósgraduação em rede.
De acordo com o GT, o
cumprimento da meta permitirá o
diagnóstico da pesquisa no Estado,

por meio de um banco de expertises
que contribuirá com soluções
científicas em âmbito estadual, a
melhoria no fomento e da
visibilidade das ações das
Instituições de Ensino Superior (IES)
e a otimização da captação de
recursos para qualificação da
comunidade acadêmica.
O GT de Ensino, preocupado
com o número de estudantes
desligados muito próximo da
conclusão do curso e com a
necessidade da flexibilidade
curricular dentro das IES, propôs a
criação do Programa de Mobilidade
Acadêmica das Instituições Públicas
de Ensino Superior (Mobipes-MT).
Apresentado pela pró-reitora de
Ensino de Graduação da Unemat e
líder do GT, professora Vera Maquêa,
o Mobipes facilitaria a flexibilidade
institucional, a convergência de
solidariedade entre as IES e o
atendimento às demandas de
responsabilidade social a partir da
observação das normatizações
acadêmicas, de edital unificado,
articulação dos cursos e da
disponibilidade de um portal das
Ipes.
Em prol da redução da
desigualdade social, valorização
humana e diminuição da violência, o
GT de Extensão, liderado pelo próreitor de Extensão do IFMT,
professor Marcus Taques, implicou o
desenvolvimento de ações de
extensão nas unidades
socioeducativas de Mato Grosso.
Foto: Unemat/MT

Ao final foi aprovada carta aberta do fórum permanente

Droga foi apreendida pelos PM,s na boca de fumo do Gugu
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LEITURA E ESCRITA

Diversas ações temáticas foram realizadas para incentivar o hábito de ler e escrever, como apresentações de contos do Dia do Índio e concursos de redação

Escolas Municipais do Núcleo
Clarinópolis reforçam projetos
Assessoria

Foto: Esdras Crepaldi

Ações abordaram semana Índio e concursos de redação

A

s Escolas Municipais do
Núcleo Clarinópolis tem
desenvolvido diversas
atividades pedagógicas, que
reforçam o processo ensino
aprendizagem de leitura e escrita
dos alunos. Segundo a
Coordenadora Pedagógica
Cleonice Godói, a escola é um
ambiente privilegiado por garantir

o contato com os livros.
Ela informa que diversas
ações temáticas foram realizadas
para incentivar o hábito de ler e
escrever, como apresentações de
contos com os professores,
s eman a d o D ia d o Í n d io e
concursos de redação.
“Trabalhando assim, a motivação
do aluno vai refletir no

desenvolvimento do processo de
ensino aprendizagem”, destacou
Cleonice.
A coordenadora
evidenciou ainda o
comprometimento de toda equipe,
que tem se mostrado
comprometida na realização e
aplicação das atividades. “Num
tempo em que os valores que
devem nortear a vida em
sociedade são progressivamente
esquecidos, é estimulante saber
que posso contar com este grupo.
Esta equipe é merecedora desta
homenagem, porque sabemos que
os frutos virão, independente de
quem irá colhê-los, mas tenho
certeza que os frutos virão”,
reconheceu a coordenadora.
Para o diretor do Núcleo
Clarinópolis, Reginaldo Codeco,
o projeto de incentivo a leitura e
escrita, possibilita um ensino de
qualidade. “Através de propostas
pedagógicas criativas,
trabalhamos os gêneros textuais e
incentivamos o prazer da leitura
dando um salto na qualidade da
aprendizagem. Vivemos numa

CASOS DE GRIPE

Sobe para 102 número de casos
suspeitos de inuenza em MT

cultura onde a escrita é
predominante e exerce sobre nós a
constante interação da ação de
ler”, destacou Codeco.
A Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato Dias,
parabenizou a iniciativa do
Núcleo. “Quero felicitar todos,

indistintamente, do Núcleo de
Clarinópolis, por esta ação
pedagógica. A partir da leitura as
crianças desenvolvem a
imaginação, que estimula a
criatividade, além de favorecer
uma melhor oralidade e escrita”
finalizou Eliene.

PLANOS DE SAÚDE

Agemed inaugura em Cáceres e
amplia presença em Mato Grosso
Assessoria

A

Agemed Planos de Saúde,
que hoje figura entre as 25
maiores empresas do setor
no País, registrou crescimento de
58% no número de beneficiários
atendidos nos estados de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso em 2017.
Em 2018 a empresa segue
em expansão acelerada. Presente
em Cuiabá desde 2013 e em Alta
Floresta há mais de um ano, no
primeiro trimestre a operadora
abriu unidade em Rondonópolis.
No dia 4 maio, inaugura escritório
comercial em Cáceres. "Nossa
expectativa é de crescimento
significativo no número de
pessoas atendidas no estado até o
fim do ano", diz o diretor regional

Luiz Fernando Martins.
Segundo ele, o
crescimento reflete diferenciais
como a grande variedade de
opções de planos, o que possibilita
ao cliente escolher o produto mais
adequado ao seu perfil, e a oferta
de serviços exclusivos, como o
Médicos Online. Por telefone, a
qualquer hora do dia,
beneficiários Agemed podem ter
contato direto com um médico
para tirar dúvidas sobre saúde.
Na esteira do crescimento,
a empresa abre novas vagas para
corretores. No total devem ser
selecionados 70 parceiros para
atuarem nas cidades de Lucas do
Rio Verde, Sorriso, Cuiabá,
Rondonópolis, Campo Verde,
Primavera do Leste e Cáceres.
Foto: Divulgação

SES/MT c/ Redação

A

Secretaria de Estado de
Saúde por meio da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica, registrou
aumento no número de notificação
de casos suspeitos da influenza em
Mato Grosso de 56 para 102 no
período de uma semana,
praticamente o dobro em relação
ao último boletim. Estes dados
estão no boletim divulgado ontem,
(27).
Das 102 notificações, 15
são óbitos, o que corresponde a
14,70% do total de casos suspeitos.
Do total de óbitos, 01 foi
confirmado como gripe influenza
A não subtipado (6,66%), 01 por
influenza A por H1N1 (6,66%), 01
por influenza B (6,66%), 06
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) não especificado
(40%) e 07 óbitos (46,66%) estão
sob investigação.
Os casos suspeitos são
investigados pelo LACEN que é o
Laboratório Público Central do
Estado e os resultados devem ser
divulgados em até 28 dias.
Alessandra Moraes, coordenadora
da Vigilância Epidemiológica da
SES/MT, lembra que devem ser
vacinadas prioritariamente
pessoas com 60 anos ou mais de
idade, crianças na faixa etária de
06 meses a menores de 5 anos de
idade (quatro anos, 11 meses e 29
dias), as gestantes, as puerperais
(até 45 dias após o parto), os

profissionais de saúde, os povos
indígenas, os grupos portadores de
doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições
clínicas especiais e a população
privada de liberdade, além dos
funcionários do sistema prisional.
O boletim epidemiológico
na sexta-feira (27) comunica ainda
a chegada de mais 76 mil doses de
vacina e a previsão de um novo lote
com 42 mil doses para hoje, até o
fim do dia. Com essas novas
remessas por parte do Ministério
da Saúde sobe para 52% o
quantitativo de vacina recebida,
que representa 439 mil doses,
sendo que o Estado precisa de um
total de 850 mil doses.

A distribuição das novas
doses já está sendo feita pela
Vi g i l â n c i a E p i d e m i o l ó g i c a ,
principalmente para os municípios
que receberam de forma parcial. A
campanha começou dia 23 de abril
e terminará no dia 1º de junho, com
o dia D em 12 de maio, e não será
prorrogada, informou o Ministério
da Saúde.
A vacina contra gripe é
segura e salva vidas. Estudos
demonstram que a vacinação pode
reduzir entre 32% a 45% o número
de hospitalizações por
pneumonias, de 39% a 75% a
mortalidade global e em,
aproximadamente, 50% nas
doenças relacionadas à influenza.

Agemed Cáceres será inaugurada no dia 04 de maio

Foto: Sugestiva

Em Cáceres vacinação acontece na véspera do feriado
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MUTIRÃO JUDICIAL

Mutirão foi uma determinação da CGJ para promover a celeridade processual, efetividade jurisdicional, diminuir o estoque e reduzir a taxa de congestionamento

Vara única de Rio Branco
impulsiona 1.256 processos
TJMT c/ Redação
Foto: TJ/MT

Realinhamento consistiu na triagem e acondicionamento de processos

O

realinhamento e a
força-tarefa realizados
na secretaria da Vara
Única da comarca de Rio
Branco resultaram na

movimentação de 1256
p r o c e s s o s e n o
impulsionamento de 372 feitos
mediante carga para juiz,
Ministério Público, Central de

Distribuição, entre outros.
Além disso, 90
processos foram baixados,
sendo 82 arquivados
definitivamente, sete

encaminhados para outros
juízos e uma carta precatória
devolvida. Executado entre os
dias 9 e 13 de abril, o mutirão
foi uma determinação da
Corregedoria-Geral da Justiça,
com objetivo de promover a
celeridade processual,
efetividade na prestação
jurisdicional, diminuir o
estoque e reduzir a taxa de
congestionamento.
“Ao correicionarmos a
comarca em março,
percebemos a necessidade de
auxiliar a equipe local.
Assim como fizemos na
secretaria da 3ª Vara Criminal
de Cáceres, destacamos uma
equipe para organizar a
unidade e impulsionar os
processos”, contou a
desembargadora corregedora
Maria Aparecida Ribeiro.
Os servidores Antonia
Regina Domingues, Carlos
Henrique Ferreira Foz, Maria
Heloisa Micheloni e Paulo

Pedro Francisco dos Santos
executaram o realinhamento;
que consistiu na triagem e
acondicionamento de 1100
processos físicos nos
escaninhos segundo as fases,
limpeza e organização do
espaço, redefinição do layout
da sala, identificação das
pastas de documentos
pendentes de juntada,
disponibilização de
formulários de avaliação sobre
o balcão e capacitação dos
servidores locais.
O grupo da força-tarefa,
formado pelos servidores
Aldemar Mateus Soares,
Bernadete Teresinha Borges
Pereira e Maria Santana de
Souza, ficou responsável pela
expedição de documentos
(intimações, ofícios, citações,
etc.), juntada de documentos
nos processos, baixa de
processos e realização de
cálculos de pena.

PAVIMENTAÇÃO

Liberada verba de R$ 300 mil
para avenida de Curvelândia
AL-MT c/ Redação

O

governo do estado
aprovou o projeto de
engenharia que prevê
investimento de R$ 300 mil na
Avenida Brasil, uma das
principais vias do município de
Curvelândia, previsto em uma
emenda parlamentar do vice
presidente da Assembléia
Legislativa de MT Gilmar
Fabris. Com a conclusão do
projeto, a próxima etapa é que
o dinheiro seja liberado pela
Secretaria de Estado das
Cidades (Secid).
A decisão de Fabris em
favorecer Curvelândia atendeu
pedido de lideranças políticas
como o presidente da Câmara
Municipal Roberto Serenini

(DEM), conhecido como
Roberto da Real Motos, e os
vereadores Érico Maurício,
conhecido como Érico do Lava
Jato (DEM), Osmar Rizzi,
conhecido como Mazinho
(PSD) e Claudinei Alves
Nascimento (PSDB).
Houve ainda o apoio
dos vereadores Abidias Vieira
da Silva, conhecido como
“Bida”, Antônia Aparecida
Dantas da Silva, conhecida
como “professora Antônia”, e
Claudomiro Vilela (PSD) e do
vice-prefeito, Benedito de
Souza Magalhães, conhecido
como “Dito Magalhães” (PP)
Fabris diz que decidiu
atender a demanda diante do

caráter municipalista que aproximado de R$ 1,2 milhão.
exerce em seu mandato, o que
Estamos trabalhando
significa priorizar questões para conseguir mais emendas
sociais visando unicamente à parlamentares e assim o
construção de um bem-estar
social à população.
“Investir em obra de
asfalto significa contribuir
também para a melhoria da
saúde pública. Nos foi
apresentada uma situação
crítica da Avenida Brasil e
estamos dispostos a contribuir
para melhorá-la”, disse.
O presidente da Câmara
Municipal de Curvelândia,
Roberto Serenini (DEM),
agradeceu ao apoio do
deputado Gilmar Fabris. “É
uma obra com custo

município oferecer a
contrapartida para garantir a
execução completa da obra”,
destaca.
Foto: Assessoria

Avenida Brasil em Curvelândia vai ganhar novo visual

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 1.091 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

TRATAR 65-99988-9615
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LICITAÇÃO

De acordo com o Ministério Público, o projeto com a definição da modelagem do novo sistema de transporte
coletivo do Estado foi elaborado pela Fundação Ricardo Franco, órgão ligado ao Ministério do Exército

Transporte intermunicipal
alvo do Ministério Público
Assessoria

Foto: JCC

Meta é repelir os obstáculos contra a concorrência pública do transporte coletivo

O

Ministério Público do Estado
de Mato Grosso instaurou
inquérito civil para apurar a
prática de atos ilícitos com a finalidade
de frustrar a licitação do serviço
rodoviário intermunicipal de
passageiros do Estado de Mato Grosso.
O MPE aguarda o
compartilhamento das provas que
foram e estão sendo produzidas pela
Delegacia Fazendária para adotar as
medidas judiciais cabíveis, inclusive,
contra empresas e agentes públicos que
vêm atuando para inviabilizar o novo
modelo de operação do serviço,
manobra essa que visa tanto
desestimular a participação de novas
interessadas na concorrência, quanto
obter o fracasso integral da própria
licitação.
Conforme o promotor de
Justiça Ezequiel Borges, a licitação até

o momento não foi concluída em razão
da forte oposição manifestada por
forças contrárias a ela, seja porque não
aceitam o modelo licitado que divide o
Estado por mercado e não por linhas,
quer ainda pelo fato de quanto mais
tempo a concorrência se arrastar, os
favorecidos serão as próprias empresas
que atuam precariamente no Estado há
vários anos, sonegando impostos, com
serviços de má qualidade e tarifas
superestimadas que lesam os usuários
do serviço.
O Ministério Público e a
Procuradoria do Estado têm unido
esforços no intuito de repelir os
obstáculos criados contra a
concorrência pública do transporte
coletivo intermunicipal e recentemente
obtiveram, junto à Presidência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a
Suspensão de Liminar concedida em

ação popular proposta para
obstaculizar indevidamente a
conclusão do certame.
Para dar segurança e atrair a
participação de empresas de todo o país
na concorrência pública, o Ministério
Público e o Estado firmaram acordo,
em 12 de março de 2018,
estabelecendo que o sistema licitado
não será alterado. Antes de ser
aprovada e lançada pelo poder
concedente, a modelagem prevista no
projeto foi amplamente discutida com
a sociedade por meio de consulta e
audiências públicas.A sessão pública
para recebimento e abertura dos
envelopes de habilitação ao certame
ocorrerá no dia 24 de maio, às 14h30,
na sede da Secretaria de Infraestrutura
e Logística do Estado de Mato Grosso
(Sinfra). O aviso de continuidade da
licitação foi publicado no Diário
Oficial do Estado do dia 23 de abril.
De acordo com o Ministério
Público, o projeto com a definição da
modelagem do novo sistema de
transporte coletivo do Estado foi
elaborado pela Fundação Ricardo
Franco, órgão ligado ao Ministério do
Exército. Essa licitação, segundo os
promotores de Justiça que
acompanham o processo, tem
desagradando as empresas que
exploram a atividade precariamente,
sem contrato, sem pagar outorga e nem
taxa de regulação.
Há 19 anos, o Ministério
Público de Mato Grosso ingressou com
16 ações civis públicas cobrando do

Poder Executivo a realização de
procedimento licitatório como
condição indispensável à exploração
da atividade de transporte terrestre
intermunicipal rodoviário de
passageiros no Estado.
Em decorrência dessas ações,
em 2007 foi firmado um Compromisso
de Ajustamento de Conduta onde o
Estado de Mato Grosso e a Agência de
Regulação e Serviços Públicos
Delegados de Mato Grosso (AGER) se
obrigaram a adotar inúmeras
providências para atingir o objetivo
primordial do acordo que era a
licitação integral, até 31/03/2010, do
sistema de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de

passageiros.
Como essa exigência não foi
cumprida, em 2011 o MP ingressou
com ações de execução cobrando a
obrigação de fazer (licitar o sistema) e
a multa pelo descumprimento do
acordo, cujo valor atualmente é
superior a cinquenta milhões de reais.
O promotor de Justiça ressalta
também que as tentativas de
politização da operação autorizada
pelo Tribunal de Justiça de Mato
Grosso e realizada pela DEFAZ são
completamente descabidas pois as
instituições trabalham
incansavelmente, com independência
e imparcialidade, na rigorosa apuração
dos fatos.
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Cuiabá pega o Fogão do interior de Sampa; Luverdense recebe o Tomboense em casa; Azulão vai à Corumbá e o Galo pega o Novo de MS no Gigante do Norte

A bola rola nas séries C e D do
Brasileirão e Sub-19 estadual

O.E c/ Redação

Foto: Assessoria

O

futebol mato-grossense
terá um fim de semana
cheio. Com Série C,
Série D e estadual sub-19, oito
partidas movimentam os times e a
promessa é de que algumas coisas
se encaminhem nas competições.
Integrando a série C e com
uma vitória e uma derrota, o
Cuiabá se prepara para enfrentar
o B o t a f o g o - S P, a l g o z d o
Luverdense na última rodada. O
time terá os reforços de Bruno
Sávio e Eduardo Ramos,
contratados ao logo da semana. A
bola rola às 16h00 deste sábado,
no estádio Santa Cruz, em
Ribeirão Preto.
Para o embate com o
Fogão o Dourado de Cuia, conta
com seu novo reforço, o volante
David Henrique Batista, de 29
anos, que já teve seu nome
publicado no Boletim
Informativo Diário BID da CBF e
já está à disposição do técnico
Itamar Schulle para estrar neste

sábado no estádio Santa Cruz,
pela 3º rodada da competição.
David é ex-Atlético
Tubarão (SC) e tem passagens por
Volta Redonda (RJ) em 2016 e
2017 onde foi destaque, Barretos
(SP), XV de Piracicaba (SP),
Sampaio Corrêa (MA), Paulista
(SP), Ubiratan (MS), Comercial
(SP), Ivinhema (MS), Caxias
(SC). Além de Gil Vicente, de
Portugal e Espoli no Equador.
O Cuiabá também já
anunciou a contratação do meia
Eduardo Ramos, 31 anos, que
passou por diversos times da
Série A e B do futebol brasileiro,
com destaques para o Corinthians
e o Joinville, onde foi campeão
Brasileiro da Série B, em 2008 e
2014, respectivamente.
Experiente, Ramos também
passou por São Caetano, Sport,
Grêmio Barueri, Náutico, Vitória,
Paysandu, Santo André e Remo.
Praticamente em todas as equipes
em que jogou, o atleta foi titular.

Já o Luverdense, que pega
o Tomboense pela série C, depois
de ter sido rebaixado no ano
passado da série B para a inferior,
tem duas derrotas e joga em casa
precisando desesperadamente da
vitória. Com todos os reforços
regularizados, o Verdão do Norte
tem pela frente o Tombense-MG
no Passo das Emas, amanhã às
16h00.
Os representantes de MT
na Série D também entram em
campo um neste sábado e outro
no domingo. O Dom Bosco
encara o Corumbaense-MS, em
Corumbá hoje às 18h00 no
estádio Arthur Marinho. Será a
reestréia do técnico Gianni
Freitas, justamente contra seu exclube. Já, o Sinop terá pela frente
o Novo-MS, amanhã às 17h00, no
estádio Gigante do Norte. O Galo
vem de um bom empate contra o
Ceilândia na estréia e agora
precisa confirmar as expectativas
com uma vitória em casa.

FILHO PRÓDIGO

Professor Gianni volta ao Azulão
contra o ex clube Corumbaense

Invicto Cuiabá pega o Fogão hoje no Santa Cruz em Ribeirão

Times de base do Sub-19
estadual, movimentam quatro
jogos neste sábado. Sinop x
Luverdense; União x Araguaia;
Mixto x Operário Ltda e Poconé x
Cuiabá. A rodada pode definir em

99% a classificação do Dourado
para a 2ª fase caso este derrote o
Poconé.
Os finalistas do sub-19
garantem vaga na Copa SP de
Futebol Júnior em 2018.

Redação c/ O.E

O

Clube Esportivo Dom
Bosco anunciou o
retorno de Gianni Freitas
ao comando técnico da equipe
para a seqüência da Série D. Com

história no Azulão, Gianni
começou a temporada no clube,
mas no dia 5 de março acabou
deixando a equipe para ir dirigir o
Corumbaense-MS. Foto: de Thiago Mattos

Gianni Freitas ao comando técnico do Dom-Bosco

Gianni saiu do
Corumbaense-MS após sete
partidas e na oportunidade, o
vice-campeonato do estadual sulmato-grossense comunicou por
meio de nota que foi Gianni quem
pediu para sair alegando motivos
pessoais.
Menos de dois meses
depois, o treinador volta ao
comando do Dom Bosco no lugar
de Elias Rosa, que havia
assumido interinamente o time.
Elias foi técnico do Azulão em
quatro partidas, com uma vitória,
um empate e duas derrotas.
Conforme a diretoria do Dom
Bosco, há uma conversa com
Elias Rosa sobre o futuro deste
profissional na agremiação.
O Dom Bosco faz seu
segundo jogo na Série D
justamente contra o
Corumbaense, às 18h00 deste
sábado (28), em Corumbá.

Cáceres-MT, 28 e 29 de abril de 2018

Celebraram em grande estilo dez anos de
vida conjugal o casal Manoel Humberto
Junior e Ana Paula Soares, que renovaram
os votos na presença de amigos e familiares.
Que a chama desse amor permaneça acesa e
que o companheirismo esteja sempre
presente nessa caminhada a dois. Parabéns
pela Bodas de Estanho.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de enfrentamento de pequenos
problemas e mal-estar nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Um novo contrato ou
parceria pode ser extensamente
negociado. Mantenha o equilíbrio diante
das dificuldades.

A Lua em seu signo recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e maior
sensibilidade, pois você estará mais
aberto e receptivo e em maior contato
com suas emoções. Se puder, tire este
dia para cuidar de si, de sua saúde física,
mental e emocional.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
intenso, especialmente no
trabalho. Um projeto, no qual está
envolvido, pode apresentar problemas,
no entanto, rapidamente será resolvido.
Não se deixe levar pelo pessimismo
deste dia.

A Lua em Libra recebe um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e maior
contato com seu mundo emocional e
passado. O momento pode ser rico, se
você dedicar-se a fazer a limpeza
necessária em seus sentimentos.
Aproveite este dia e organize o
planejamento de um projeto.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização de
distanciamento da vida social. Seu
coração estará fechado e voltado mais
para as preocupações do que para as
soluções e alegrias. Procure organizar
suas emoções e não se deixar levar pelo
pessimismo.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de distanciamento da vida
social. Um projeto em equipe pode
apresentar problemas e precisar de
revisão. O momento pode envolver um
contato importante com uma grande
empresa, clube ou instituição.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e
necessidade de aproximar-se dos seus. O
dia é ótimo para ficar em casa, em meio a
atividades que envolvam sua vida
doméstica. Você está mais sensível e
deve proteger-se de energias negativas.

A Lua em Libra recebe um tenso
aspecto de Saturno em seu signo
indicando um dia de maior
envolvimento com um projeto
de trabalho ou um plano de negócios que
começa a ser colocado em prática. O dia
é bom para discussões envolvendo
novos projetos ou promoções. Você está
mais sério e responsável.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de distanciamento da vida
social e dificuldades na comunicação. O
momento pode envolver uma intensa
negociação relacionada a um novo
projeto ou contrato. Não se deixe
envolver em provocações.

A Lua em Libra recebe um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de enfrentamento de problemas
relacionados a um projeto de médio
prazo, especialmente se estiver
envolvido com empresas multinacionais
e pessoas estrangeiras. Momento de
interiorização e reflexão.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um
dia de negociações e acordos
de projetos e contratos, que envolvam
suas finanças. Se puder, adie qualquer
negociação, mas se isso não for
possível, procure estar atento aos
detalhes. Um contrato pode ser
assinado.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e maior
envolvimento com emoções profundas.
O dia pode ser enriquecedor, se você
decidir fazer o mergulho e limpeza
necessários a um melhor equilíbrio
emocional e mental.

Abraço especial a jovem
Francielle Balbuena que
apagou mais uma velinha.
Que você complete muitos e
muitos anos de vida, sempre
com saúde, amor e felicidade.

Festejando ao lado dos amigos
e familiares mais um ano de
vida a charmosa Mauren
Lemes a quem enviamos
os parabéns com votos
de felicidades e muitos
anos de vida.

