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PASSO DO ELEFANTINHO
Engenheiro responsável disse que a obra não avançou porque o projeto feito pela empresa contratada pela Azpec, tinha erros, não havendo manifestação dessa

Há 6 dias da entrega de obras
expira-se o contrato da ZPE
Foto: Arquivo

O contrato para construção da Zona de Processamento e
Exportação (ZPE) de Cáceres, expira na próxima semana, (1º de
maio) mas a obra não será entregue à população pois a empresa
Primus Incorporação e Construção, que está fazendo a obra, avançou
apenas 10% do projeto; a Secretaria Estadual de Cidades estuda o
que será feito após o vencimento do contrato, pois o projeto, deveria
ser executado em 12 meses, mas anda a passos lentos. Página 03

SALÁRIOS TRIPLEX

Pedro Henry outra vez
condenado pela justiça

Foto: Arquivo

Criada em julho de 1988, ZPE praticamente não saiu do papel

ÍCONE IMORTAL

Governo veta mudança de nome
para campus da Unemat/Cáceres
Fotos: Arquivo

O governador Pedro
Ta q u e s v e t o u ,
integralmente, o projeto de
lei complementar aprovado
pela Assembléia
Legislativa, que alterava o
nome da Unemat. Pela
matéria, proposta pelo
deputado estadual Adriano
Silva, a instituição passaria
a se chamar Universidade
do Estado de Mato Grosso
Carlos Alberto Reyes
Maldonado. Adriano alega
perseguição e Taques, vicio
formal.

Ex-deputado Pedro Henry, sanção de quando eras secretário

O juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior condenou o exsecretário estadual de Saúde Pedro Henry em uma ação de
improbidade administrativa. Henry terá que pagar três vezes o
salário de R$ 15 mil recebido à época, ou seja, R$ 45 mil. O
advogado Luiz Alberto Derze, que compõe a defesa de Henry,
informa que ainda não foi notificado da decisão, mas garante que irá
recorrer. Página 04
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Unemat mantém nominação de ícone Jane Vanini

RALADO NAS CORDAS

Ladrão flagrado leva coça de vitima e fica amarrado
Foto: PM/MT

O lalau Cristiano Batista, foi flagrado pelo morador de uma
residência no momento que estava prestes a pular o muro, furtando a
máquina de lavar roupas. A vítima conseguiu deter e amarrá-lo até a
chegada dos policiais da 1ª Companhia de Mirassol do Oeste.
Quando o ladrão era preso, a vitima aproveitou a distração dos PMS,
e deu um soco na boca do lalau enquanto ele era conduzido para a
viatura. Página 04

BALCÃO240DENEGÓCIOS

No Balcão 240 de Negócios
do Jornal Correio Cacerense
Anunciou, vendeu, lucrou!
Caiu a energia? A TV, o radio saíram do ar?
Seu anuncio foi junto? Aqui, no Correio
ele é impresso e fixo 24 horas por dia.

Ladrão Cristiano além de amarrado levou porrada na cara

TRÍPLICE ENSINO
Fórum de Ações acontece
amanhã no IFMT/Cáceres
Página 04
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VÍDEO/PROPINA
Políticos filmados com propina
são denunciados pelo MPE/MT
Página 05
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Maio Amarelado
O Detran de Mato Grosso seguindo
as pegadas das demais cidades do patropi,
oficializou ontem sua adesão ao Movimento
Maio Amarelo, que nasceu com uma só
proposta: chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos no
trânsito em todo o mundo. Melhor não
acelerar muito e ficar por aqui mesmo, para
evitar atropelar na contramão os números
globais. Segundo dados da Secretaria de
Segurança Pública do Estado em 2017
foram registradas mais de 23 mil
ocorrências de trânsito (entre carros e
motocicletas), 656 delas, resultando em
mortes por acidentes de trânsito.
E a exemplo das demais campanhas
de estilo, houve festa na praça para a
solenidade de lançamento do Movimento
Maio Amarelo, presenças do governador do
Estado, Pedro Taques, presidente do
Observatório Nacional de Segurança Viária,
José Aurélio Ramalho, representantes da
sociedade civil organizada, apoiadores do
Movimento Maio Amarelo e etc.
E rufem os tambores e toca a banda
de musica e soltem rojões, que tudo é festa,
menos para as centenas de famílias que
tiveram entes queridos prensados em
latarias de veículos sinistrados. Segundo o
pessoal da organização, o objetivo, fomentar
na sociedade discussões e atitudes voltadas à
necessidade urgente da redução do número
de mortes e feridos graves no trânsito.
Muito bonito, camisetas, folders,
outdoors, vinhetas em carro de som, na
mídia escrita, falada e televisada e a fila
anda, que em 2019, vem nova estatística
macabra com dados de 2018, é sempre
assim, que termina o filme que não vale a
pena ver de novo, mas não se tem como
fingir ou fugir. Nada contra as campanhas
disso ou daquilo, apenas no nosso leigo
entendimento e raciocínio, da forma como

CAIU A MEDIDA
Terminou anteontem, (23) o prazo de validade
da medida provisória que regulamentava
pontos da nova lei trabalhista, em vigor desde
novembro do ano passado. Como o Congresso
não votou, as alterações que a MP introduziu
não terão mais efeito. Agora, óbvio, que sem
uma normatização, as controvérsias
desaguarão na Justiça do Trabalho, onde o que
deve prevalecer são as regras previstas antes
da edição da MP, e, aquelas situações em que
houver impasse acabarão sendo levadas aos
tribunais do trabalho.
REFORMA TRAPALHISTA
Barraco no chão, resultado da bagunça em que
se transformou o país, o ministro do Trabalho,
um tal Yomura, afirmou que buscará
compensar o fim da vigência da medida
provisória com a edição de um decreto e
também de outros esquemas, como portarias
ou projetos de lei e o que puder, fazer por
decreto, como se governa nos meandros da
falsa democracia tupiniquim. O que precisa no
Brasil é se respeitar a divisão de poderes,
ministros, juízes não podem avançar o poder
legislativo, e fim de papo. O trem anda tão fora
dos trilhos, que para analisar o que seria a
nova legislação trabalhista e sua aplicação, o
Tribunal Superior do Trabalho criou uma
comissão, que ainda não concluiu suas
atividades.
LEILÃO DO TRIPLÉX
O tríplex do Guarujá atribuído por Sergio
Moro a Lula, um mês depois de aberto o leilão
determinado, encalhou e nenhum comprador
fez lance por ele, mesmo com 22,6 mil visitas
ao site da respectiva hasta. Ninguém quis dar o
lance pedido de R$ 2,4 milhões, que deduziria
o valor da reforma de R$ 1,2 milhão que
provado está, não foi feita no apartamento. O
vídeo postado na internet, mostra que o imóvel
é uma porcaria de um pombal, com uma
piscina mixuruca, de fibra de vidro, uns
móveis de MDF, cômodos apertados e
acabamento de segunda categoria. E sem o tal
elevador privativo tão alardeado pela mídia
que se calou diante do vídeo.
VACINA JÁ!
Uma paciente de 60 anos, que estava internada
com suspeita de Influenza A H1N1, morreu no
último sábado (21), no Pronto-Socorro de
Várzea Grande e fica aqui o alerta a todos que
são beneficiados pela campanha de vacinação
contra gripe, que começou anteontem e segue
até o dia 1º de junho, nos postos de saúde de
Mato Grosso. Não vão deixar para ultima hora,
corram ainda hoje no posto de sua unidade e
pimba, uma agulhada não dói e a vacina
protege contra os vírus A/H1N1; A/H3N2 e
influenza B. O público que tem direito a
receber a vacina de forma gratuita são os
seguintes: crianças de 6 meses a 5 anos;
gestantesidosos acima de 60 anos;
trabalhadores da área de saúde; professores
das redes pública e privada; indígenas; gente
privada de liberdade, jovens de 12 a 21 anos
que cumprem medidas sócio-educativas e
profissionais do sistema prisional.
IPVA/ FINAIS 6 E 7
Termina na sexta-feira (27) o prazo para que
proprietários de veículos com placas de final 6
e 7 paguem o IPVA sem acréscimo de juros e
multa. Neste período o tributo poderá ser
quitado integralmente, em cota única, ou
parcelado. Para emitir a guia de recolhimento o
contribuinte deve acessar o site da Secretaria
de Fazenda, no banner IPVA, opção "Pague
seu IPVA". O pagamento pode ser efetuado
mediante a apresentação do documento de
arrecadação no Banco do Brasil, Sicredi,
Bancoob, Bradesco, Itaú, Primacredi e
Santander e as opções online bastando fazer o
download da guia do IPVA pelo aplicativo
móvel MT Cidadão.

está, pouco ou quase nada resolve.
Tudo bem que se façam blitz
educativas, conscientização dos motoristas
e pedestres, porém, enquanto não se mexer
no bolso do infrator, e pegar pesado, não vai
adiantar tanto blá, blá, blá, gente, veja só a
displicência legal da tabela de multas
(algumas delas) para os criminosos do
volante: avançar no sinal vermelho do
semáforo, R$ 293,47; trafegar na contra
mão, R$ 293,47; trafegar na calçada, R$
880,41; dirigir pelo acostamento, R$
880,41; fazer retorno em local proibido, R$
293,47; dirigir alcoolizado, R$ 2.934,70;
disputar “racha,” R$ 880,41; Excesso de
velocidade superior em 50%, R$ 880,41;
dirigir na contramão em via de sentido
duplo, R$195,23. A mais apenada é a de
dirigir alcoolizado, convenhamos, diante da
gravidade, uma bagatela e na maioria das

vezes, o infrator não fica preso.
Pensando bem, não deveria mesmo,
pois cadeia não redime ninguém de má
índole, então, uma solução seria legalmente
bater pesado nos valores, prisões
afiançáveis no valor do veículo, cassação
definitiva da CNH do criminoso do volante,
tudo isso em rito sumário, com decisão
irrecorrível.
Quiçá fosse assim, pelo menos
metade das vitimas fatais (80) só em janeiro
e fevereiro deste ano em Mato Grosso
estariam vivas, não é? Em tempo: será que
alguém vai citar os esquemas dúbios do
Detran nesta campanha? E as carteiradas de
bacanas quando são flagrados cometendo
crimes no trânsito? Seria caso do trânsito em
julgado?
Parece brincadeira, mas não é, Bom
Dia!

Tempo de operadores
Não somos uma cidade e um país
desenvolvidos. Portanto, se quisermos imitar a
política dos países de ponta vamos pagar um
preço histórico enorme. Os problemas locais e
brasileiros mais importantes são de natureza
social. E são estruturais. Não são resolvidos pela
lei do mercado, a lei do mercado só pode agraválos. Há muita gente ingênua declara a
necessidade de modernizar a cidade e o Brasil.
Ora, o país é demasiadamente moderno. Basta
ver a TV e a internet brasileira: meios de
comunicação modernos. E um segmento que
pensa que a miséria conduz à revolução.
As tensões sociais são maiores no
Estado de São Paulo e ganham outra dimensão
ali onde a população se organizou já dentro de
uma estrutura social (tipo de agrovilas e
cooperativas) bem mais avançada, como é o caso
do Sul. Entender a cidade onde você vive e o
Brasil... Pode-se dizer isso de diferentes modos.
Em primeiro lugar, é preciso entender a história
da cidade onde moramos e do Brasil. Em
segundo lugar, é preciso conceituar, elevar tudo
isso a um plano abstrato. E aí é preciso uma teoria
própria, específica. O grave em Cáceres,
Sobradinho e no Brasil, é que os especialistas
passam por livros técnicos que ignoram as
diferenças regionais, do país e dos Estados
Unidos, por exemplo. É preciso estudar a história
e depois ter uma teoria do subdesenvolvimento
local e nacional, que explique o que é próprio de
uma economia cuja industrialização tenha sido
atrasada. O problema do subdesenvolvimento é
isso, atraso. Num país em que a memória e a
ignorância são cultivadas por motivos

geopolíticos muito óbvios, esta parece uma
inglória missão.
A cidade e o Brasil acumulam atraso
porque não estão capitalizando, não estão
fazendo investimento em educação,
profissionalização, geração de empregos,
cultura e saúde. O que ocorre em certos setores
da indústria é que tentam tirar vantagem do que a
cidade, a região e o Brasil têm de mais barato,
mão-de-obra, com uma tecnologia que
corresponde a certas condições.
A realidade social e histórica é outra. É
preciso ver antes a sociedade e a história, depois
a economia, e não o inverso. Houve acumulação
de capital enorme nos últimos cinqüenta anos.
Mas persistiram problemas estruturais enormes,
ou problemas sociais. Existem sociedades que
não investiram no fator humano: A passividade
da população influenciada pelo ranço da
ditadura, pelos dogmas, fundamentalismos e o
ecumenismo das religiões ou seitas.
Sua inaptidão para organizar-se na ação
política, seu profundo sentimento de
insegurança, levando-a a buscar proteção,
contribuíram para implantar o imobilismo social
e a estagnação econômica. A rígida hierarquia
social e o monopólio da informação em mãos de
poucos explica a arrogância e o autoritarismo da
classe dominante. Creio que o problema dos
profissionais assimilarem a condição de
operadores do sistema, esquecendo da parte
reflexiva. Tornaram-se como os engenheiros.
Essa mutação ocorreu justamente neste período
todo em que o Estado assumiu novas
responsabilidades econômicas. Então, o papel de
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alguns profissionais dentro do Estado passou a
ser o papel de operador, não mais de um ser
pensante. Hoje em dia, temos um país como o
Brasil, com todo este desequilíbrio, e certos
técnicos se limitam a bricolar, como se diz em
francês, a querer remexer e consertar detalhes.
Não há mais uma reflexão global. Quer
dizer, a reflexão global sobre a sociedade, esse
papel decisivo para o intelectual, já não me
parece mais uma tarefa para os economistas.
Eles abdicaram do seu papel de
intelectuais. Criou-se uma espécie de
profissionalização limitadora. A sociedade
oferece a eles um preço muito alto e tantas
vantagens que eles entraram nessa. E é um pouco
natural. Bastaria que 5% dos economistas não
obedecessem a isso e já estariam exercendo um
grande papel, o que é preciso é que existam esses
5%, mas a maior parte deles são operadores
sociais que desempenham um papel similar ao
dos engenheiros.
Papel necessário, sem dúvida, mas
insuficiente. Nesse sentido, voltamos a uma
frase de Celso Furtado, também obsessiva: “As
elites deveriam antecipar o consenso social e de
certo modo abrir caminho para que ele se
realize...” As elites desempenham vários papéis.
Há aqueles que vestem a farda do seu segmento
social perfeitamente. Isto entra na questão da
consciência moral, de um dever social.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo.
Autor, entre outros, de Religar às Origens
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia
(contos, 2016)

Rosane Michels - Editora
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ETERNA-MENTE

Através do Decreto Estadual nº 3.182, de 5 de outubro de 2001 o Campus Universitário de Cáceres foi nomeado como Campus Universitário Jane Vanini

Taques veta projeto e Unemat
mantém nome de Jane Vanini
Assessoria c/ Redação
Fotos: Arquivo

O

governador Pedro Taques
vetou, integralmente, o
projeto de lei complementar
aprovado pela Assembléia
Legislativa, que alterava o nome da
Universidade Estadual de Mato
Grosso (Unemat). Pela matéria,
proposta pelo deputado estadual
Adriano Silva, em 2016, a
instituição passaria a se chamar
Universidade do Estado de Mato
Grosso Carlos Alberto Reyes
Maldonado.
Ao justificar o veto, Taques
alegou que a propositura está
“afetada por vício formal”. Para ele,
projetos desta natureza são de
“iniciativa privativa do chefe
máximo do Poder Executivo”. O
veto foi publicado no Diário Oficial
do Estado, que circulou na última
sexta-feira (20), e, agora, será
analisado pelos deputados estaduais,
em data a ser divulgada.
Conforme Adriano Silva, a
proposta era “um desejo de toda a
comunidade acadêmica da Unemat.
As contribuições do professor
Maldonado moldaram a
universidade que conhecemos hoje e
que tanto contribui para o
crescimento e fortalecimento do
nosso estado", justificou o
parlamentar, na época.

formado pela Universidade de São
Paulo (USP), que atuou no curso de
Direito do campus de Cáceres por
mais de 30 anos. Era o diretor da
Fundação Centro de Ensino Superior
de Cáceres (Fcesc) de 1989 a 1993.
Ele foi o primeiro reitor da Unemat e
ficou no cargo entre os anos de 1994
e 1996, quando renunciou para
conduzir a Secretaria de Educação
de Mato Grosso, de 1996 a 1997.
Entre 2000 e 2004 foi
secretário de Educação de Cuiabá e,
na seqüência, coordenou a Regional
da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) no Estado e a

DISPARO ACIDENTAL

Adolescentes brincavam com
arma e menor leva tiro no pé
F.M c/ Redação

U

Ícone da resistência Jane Vanini foi imortalizada na Unemat

Carlos Alberto Reyes
Maldonado, ou apenas

“Maldonado”, como era conhecido,
foi professor de Ciências Sociais,

TARTARUGÓDROMO

Contrato da ZPE expira daqui
a seis dias com 10% das obras

G1/MT c/ Redação

O

contrato para construção da
Zona de Processamento e
Exportação (ZPE) de
Cáceres, expira na próxima semana,
(1º de maio) mas a obra não será
entregue à população no prazo
previsto, pois a empresa Primus
Incorporação e Construção, que está
fazendo a obra, avançou apenas 10%
do projeto. A Secretaria Estadual de
Cidades estuda o que será feito após
o vencimento do contrato.
A construtora alegou que o
governo não teria feito os
pagamentos necessários, os atrasos
teriam se iniciado em novembro do
ano passado e a Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico
reconheceu que deve R$ 182 mil à

Consulta da Carta da Terra no Brasil.
Faleceu aos 54 anos de idade, em 30
de janeiro de 2016.
Diante do veto do
governador Pedro Taques, a Unemat
continua a se chamar Jane Vanini,
uma homenagem à cacerense Jane
Vanini Capozzi, nascida aos 8 de
setembro de 1945 em nossa cidade e
morta em Concepción (Chile) no dia
6 de dezembro de 1974, pela polícia
política do ditador Augusto
Pinochet.
O deputado Adriano Silva se
disse indignado sobre o veto,
alegando que o governador quis
atingi-lo por ser oposição.

empresa, afirmando que a
construtora ainda tem documentos
para entregar, mas, que já foram
liberados cinco pagamentos.
O engenheiro responsável
pela obra disse que a obra não
avançou porque o projeto feito pela
empresa contratada pela Azpec,
responsável por administrar a ZPE,
tinha erros e a Azpec, por sua vez,
não quis se manifestar sobre o
assunto. A ZPE de Mato Grosso deve
ser construída em uma área de quase
240 hectares, na fronteira com a
Bolívia, região que é estratégica para
o escoamento da produção do estado
e para a integração econômica com
os países sul-americanos. Quando a
ZPE estiver operando, a expectativa
Foto: Reprodução TVCA

m adolescente de 14 anos
foi baleado pelo amigo após
um disparo acidental no
final se semana, (21). Os garotos
“olhavam” uma arma na casa de um
deles no bairro Vila Mariana, em
Cáceres. As informações, conforme
boletim de ocorrência são de que o
menor chegou alvejado com um tiro
no pé no Hospital Regional de
Cáceres. Os profissionais do
hospital acionaram a Polícia Militar.
No hospital, a vítima disse
aos policiais que ele e o amigo
estavam manuseando uma arma e
que, por acidente, houve um disparo
que atingiu seu pé.

O colega que estava com
arma prestou socorro ao jovem. Ao
ser questionado sobre onde estaria
arma, o amigo disse que teria jogado
arma no Rio Paraguaia, com medo
do que poderia acontecer.
No entanto, na presença da
mãe, disse que a arma estaria em um
estúdio de tatuagens com o primo.
Em diligência, os policiais
localizaram um revólver Smith &
Wesson 357 Magnum, com uma
munição deflagrada. Diante do fato,
o menor foi conduzido para a
delegacia.
O caso será apurado pela
PJC.
Foto: Ilustrativa

é de que sejam gerados cerca de 20
mil empregos.
Ao todo, deverão ser
construídos cinco módulos com
capacidade para abrigar 230
indústrias. Na primeira etapa, serão
construídos oito prédios para a
instalação da Receita Federal,
administração, oficina mecânica,
restaurante, apoio ao motorista e
guaritas.
Os outros módulos serão
comercializados com as empresas
interessadas em se instalar. Em
troca, elas terão isenção de impostos
para exportação. Várias empresas já
demonstraram interesse em se
instalar, mas o problema é que o
projeto, que deveria ser executado
em 12 meses, anda a passos lentos.
Brincadeira pode terminar em tragédia, felizmente tiro foi no pé

Obras caminham a passos de tartaruga sem previsão de conclusão
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PORRADA NA CARA

Morador ﬂagrou o momento em que o ladrão estava prestes a pular o muro da residência, furtando uma máquina de lavar roupas e amarrou-o até chegar a PM

Vitima amarra ladrão que
furtava a máquina de lavar
Redação c/ PM/MT

Foto: PM/MT

Ladrão Cristiano Batista levou um ralo da vitima

O

suspeito Cristiano
Batista, 29 anos, foi
flagrado pelo
proprietário da residência,
M.A.T., 32 anos, no momento
que estava prestes a pular o muro,
furtando a máquina de lavar
roupas. A vítima conseguiu deter
e amarrá-lo até a chegada dos

policiais da 1ª Companhia de
Mirassol do Oeste. O caso foi
registrado no Bairro Alto da Boa
Vista, em Mirassol do Oeste, às
3h da madrugada de segundafeira (23.04).
No local, os policiais
encontraram Cristiano amarrado
com as mãos para trás e

constataram o dano ocasionado
na máquina de lavar roupa, por
conta de lançá-la do outro lado do
muro da residência.
I n d i g n a d o , M . A . T,
aproveitou um momento de
distração e deu um soco na região
da boca de Cristiano enquanto
este era conduzido para a viatura.
A atitude inesperada cortou os
lábios do suspeito. M.T.A que foi
contido e advertido pelos
policiais, e justificou que estava
abalado, pois no dia 01 de abril,
também em sua própria casa,
sofreu um roubo onde teriam
levado sua camionete.
E que ainda estava com
muita indignação e revolta e não
pensou duas vezes em reagir
evitando que mais um bem fosse
subtraído de sua família.
Cristiano foi encaminhado para
um hospital da cidade, pois
reclamava de dores pelo corpo
devido às lesões provocadas pela
vítima. Recebeu atendimento
ambulatorial e foi encaminhado
para a Delegacia de Polícia Civil,
juntamente com uma bicicleta
preta que usava para cometer o
delito.

ENSINO SUPERIOR

IMPROBIDADE

Justiça condena Pedro Henry
devolver R$ 45 mil de salários
M.N c/ Redação

O

juiz Luís Aparecido
Bortolussi Júnior
condenou o ex-secretário
estadual de Saúde Pedro Henry
em uma ação de improbidade
administrativa. O motivo foi o
reiterado descumprimento de
ordens judiciais e pedidos
ministeriais no período em que
esteve à frente da pasta, de janeiro
a novembro de 2011. Henry terá
que pagar três vezes o salário de
R$ 15 mil recebido à época, ou
seja, R$ 45 mil. A decisão foi
proferida na última segunda (16)
e publicada no Diário da Justiça
Eletrônico que circulou
anteontem, (23).
O Ministério Público
Estadual, autor da ação, conta que
durante o processo investigativo,
tomou conhecimento de diversas
notícias de descumprimentos de
ordem judicial pelos gestores da
SES. Segundo a denúncia, além
de se recusar a acatar as ordens do

judiciário, o então secretário
sequer prestou qualquer
esclarecimento para justificar tal
conduta. Neste contexto, 16
processos foram citados para
comprovar os descumprimentos
por parte de Henry.
Em sua defesa, o exsecretário argumentou que os
referidos não foram encontrados,
o que evidenciaria a fragilidade
do conjunto de provas
apresentado pelo Ministério
Público, além de impossibilidade
que Henry exercesse seu direito
de defesa.
O advogado Luiz Alberto
Derze, que compõe a defesa de
Henry, informa que ainda não foi
notificado da decisão, mas
g a r a n t e q u e i r á r e c o r r e r.
Acrescenta que vai reiterar os
argumentos apresentados no
trâmite processual e garante que
Henry não agiu com intuito de
criar embaraço à Justiça. Foto: Arquivo

IFMT de Cáceres sedia
amanhã fórum de ações
Assessoria c/ Redação

G

estores do Instituto
Federal de Mato Grosso
(IFMT), Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT)
e da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) realizam
amanhã (26) o 3º Encontro do
Fórum Permanente das
Instituições Públicas de Ensino
Superior de Mato Grosso.
As três instituições se
reúnem para debater e
encaminhar ações conjuntas que
visam a fortalecer o tripé ensino,
pesquisa e extensão, como
também fomentar relações
institucionais e internacionais. O
encontro ocorrerá nesta quintafeira (26), a partir das 8 horas, no
Hotel Paiaguás, em Cuiabá.
A reunião de trabalho da
administração superior das três
instituições de ensino voltada
para o ano de 2018 pretende dar
continuidade ao planejamento
estratégico conjunto que vem
sendo desenvolvido, propondose a apresentar à sociedade matogrossense resultados em todos os
campus onde estão inseridos.
O Fórum Permanente foi
instituído em fevereiro de 2015,
visando, a partir de políticas
públicas na área da educação,
fomentar o desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso. O
segundo encontro foi realizado
em 2017 e sediado pela UFMT.
Nesta terceira edição, o IFMT
estará sediando.
Os representantes das três
instituições de ensino estarão
distribuídos em quatro grupos,
com os seguintes eixos temáticos:
ensino, pesquisa, extensão e
relações institucionais e
internacionais.
No período da manhã, os
representantes de cada grupo do
planejamento de 2017
apresentarão seus resultados em
relação às atividades que foram

propostas, o que foi concluído e
quais as dificuldades
encontradas. No período da tarde,
cada grupo deverá planejar um
projeto estratégico para ser
executado entre as três
instituições em 2018.
Ao término dos trabalhos,
será redigido um documento e
encaminhado para deliberação
dos grupos dos projetos que serão
desenvolvidos em 2018. Ao final
do evento será aprovada a Carta
Pública do Fórum Permanente,
que será encaminhada às
autoridades políticas e entidades
da sociedade civil.

Pedro Henry mais uma vez condenado pela justiça

Foto: Assessoria

Evento será sediado no campus do IFMT de Cáceres
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VIDEO/PROPINA

Ações têm por base as delações de Silval Barbosa, seus familiares e do ex-chefe de gabinete, Silvio Cézar Corrêa Araújo, que filmou políticos recebendo dinheiro

MPE denuncia políticos do
vídeo recebendo propinas
Redação c/ G.D

Foto: Reprodução

As ações têm por base as
delações premiadas do exgovernador Silval Barbosa, seus
familiares e de seu ex-chefe de
gabinete, Silvio Cézar Corrêa
Araújo - este último responsável
por filmar os políticos recebendo
maços de dinheiro -, e também do
ex-secretário de Estado Pedro
Nadaf.
De acordo com o teor das
denúncias, foi a delação de Nadaf
que “produziu” mais provas do
suposto esquema de pagamento
de “mensalinhos” para que
deputados estaduais apoiassem
projetos da gestão Silval Barbosa
na Assembléia Legislativa.
Apesar de ainda estar sob sigilo,
os depoimentos do ex-secretário
foram compartilhados com o MP
pela Procuradoria Geral da
República.
Segundo as revelações de
Silval, cada deputado recebia R$
600 mil, em parcelas de R$ 50 mil
mensais. A propina tinha como
origem desvios do programa de

Vídeo gravado pelo assessor de Silval mostra o flagrante

O

Ministério Público
Estadual apresentou esta
semana (23) denúncia
contra 7 políticos flagrados em
vídeo recebendo dinheiro
supostamente de propina dentro
do Palácio Paiaguás. Foram
acusados por ato de improbidade

administrativa o deputado federal
Ezequiel Fonseca (PP), os
estaduais Baiano Filho (PSDB) e
José Domingos Fraga (PSD) e os
ex-parlamentares Hermínio J.
Barreto, Airton Português,
Alexandre César e Antonio
Azambuja.

A denúncia é de autoria do
promotor de Justiça Clóvis de
Almeida Júnior, membro do
Núcleo de Ações de Competência
Originária Cível (Naco). Os
processos devem ser instaurados
na Vara Especializada de Ação
Civil Pública e Ação Popular.

VALE DO GUAPORÉ

Moretto participa da entrega
de maquinários ao Consórcio
Assessoria c/ Redação

A
Assaltantes amarram vitima
ENCAPUZADOS

roubando Hillux em Cáceres
PM/MT c/ Redação

Q

uatro pessoas da mesma
família foram mantidas
reféns após terem a
caminhonete roubada em
Cáceres, na manhã da última
terça-feira (24). As vítimas foram

surpreendidas quando acordavam
em sua residência na Rua dos
Jornaleiros, no bairro VitóriaRégia e três assaltantes renderam
a família por voltas das 6h00
levando a camionete Toyota
Foto: Ilustrativa

Hillux é isca preferida no escambo do tráfico de cocaína

Hillux de placas QBX 0325.
Segundo as informações
contidas no Boletim de
Ocorrência (2018.131606), W. S.
M (47) ao abrir a porta dos fundos
de sua residência foi
surpreendido por três assaltantes
encapuzados que teriam pulado o
muro da residência e rendido ele e
sua esposa.
Em seguida, os
assaltantes obrigaram os
moradores a deitarem no chão,
sendo amarrados e trancados
dentro do banheiro da residência.
Além da camionete
Toyota Hillux de placas QBX
0325 e cor branca, os assaltantes
levaram da residência um celular
Samsung e documentos que
estavam no interior do veículo.
De acordo com as
apurações policiais os marginais
seguiram rumo ao país vizinho a
Bolívia com o veículo. Se
conseguido o intento de
atravessar a fronteira, a estas
horas o Toyota já deve ter sido
trocado por cocaína pelos ladrões
e traficantes bolivianos.

asfaltamento MT Integrado e
servia para que os parlamentares
não “atrapalhassem” o
andamento de diversas obras e
programas do governo.
Além dos 7 acusados pelo
MP nesta segunda-feira, foram
flagrados em vídeo recebendo
dinheiro os prefeitos de Cuiabá,
Emanuel Pinheiro (MDB), e a
afastada de Juara, Luciane
Bezerra (PV).
Silval afirmou ainda ter
sido extorquido para ter
aprovadas na Assembléia
Legislativa as contas de seu
último ano de governo. Segundo
ele, gravações em áudio
comprovariam a denúncia contra
os deputados Wagner Ramos
(PSD), José Domingos Fraga e
Silvano Amaral (MDB). Oscar
Bezerra (PV) também é acusado
pelo ex-governador de ter
cobrado propina de R$ 15
milhões para não envolver o
nome dele na CPI das Obras da
Copa do Mundo.

través da emenda
parlamentar o consórcio
de desenvolvimento Vale
do Guaporé, no projeto '' Rota do
Peixe'' recebeu na última semana
duas máquinas PCs Volvo.
Na ocasião, o Ex-Prefeito
e ex-presidente do consorcio
Valmir Moretto, pontuou a
importância da união entre os
municípios para o fortalecimento
da agricultura familiar e renda da
nossa região.
“Está é a prova de que
ninguém faz nada sozinho,
iniciamos o projeto da
piscicultura e o Prefeito Uilson,
presidente juntamente com todos
os prefeitos do consorcio deu
continuidade ao projeto de

geração de uma nova renda na
economia regional beneficiando
produtores da agricultura
familiar, hoje estamos aqui para
receber esses maquinários'' disse
Moretto.
Moretto, prefeito de Nova
Lacerda e presidente do
Consórcio vale do Guaporé.
agradeceu os recursos destinados
para o incremento da piscicultura
nos municípios de Pontes e
Lacerda, Comodoro, Campos de
Júlio, Conquista D'Oeste, Nova
Lacerda e Vila Bela da Santíssima
Trindade são as cidades que
compõe o consórcio. Um
incentivo que vai fomentar assim
a economia além da geração de
emprego e renda.
Foto: Assessoria

Maquinário vai atender consorciados da região
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DEBANDADA GERAL

Decepção! Este é um dos sentimentos que lamentavelmente está presente em grande parte daqueles que apoiaram o Senador Pedro Taques em 2010 e em 2014

Manifesto refuta apoio a
reeleição de Pedro Taques
C.C/Assessoria/Redação
Foto: Pauta Extra

Governador Pedro Taques estaria sendo alvo de defecções

M

auro Mendes, Carlos
Fávaro, Otaviano
Pivetta, Percival
Muniz, Aldo Locateli, Dilceu
Rossato, José Medeiros, Adriano
Silva e mais 23 pessoas assinam
um manifesto contra a reeleição
do governador Pedro Taques
(PSDB). São toso ex-aliados que
se dizem decepcionados com a
atual administração estadual e
por isso serão contra a reeleição
do mandatário. O documento foi

distribuído pelas redes sociais
pela mesma empresa de
assessoria de imprensa que
atende o PSD de Mato Grosso,
nesta terça-feira (24).
“Decepção! Este é um dos
s e n t i m e n t o s q u e
lamentavelmente está presente
em grande parte daqueles que
apoiaram o Senador Pedro
Taques em 2010 e em 2014,
quando trabalharam, se
empenharam, pediram voto e

ajudaram a torná-lo governador
do Estado de Mato Grosso. Os
sentimentos de decepção e
frustração, estão sendo
compartilhados por milhares e
milhares de mato-grossenses”,
diz o primeiro parágrafo do texto.
Para os 31 signatários do
manifesto intitulado “Porque não
apoiaremos a reeleição de Pedro
Taques em 2018.” O Governo de
Pedro Taques foi marcado por
Vaidades, intrigas, brigas, piora
nos serviços públicos, falta de
planejamento, promessas não
cumpridas, dezenas de placas
lançadas sem um centímetro de
obra iniciada, troca constante de
secretários, escândalos,
desrespeito para com os
servidores e agentes públicos,
atrasos nos salários e com
fornecedores.
O texto é calcado em seis
diferentes eixos: Aumento no
caos da Saúde; Não cumprimento
dos compromissos de campanha
de 2014; Gestão ineficiente; Falta
com a verdade; Quebra das
finanças do Estado; e Escândalos
e fortes indícios de corrupção. Ao
fim, o manifesta é fechado com
uma reflexão sobre a necessidade

de mudar os rumos do Estado.
“Com todos esses pontos
elencados, baseados em dados
comprovados e amplamente
divulgados pela mídia local e
nacional, esse grupo de
lideranças políticas vem através
desta carta abrir o debate franco,
respeitoso e objetivo para discutir
um novo plano de governo que
não fique apenas no imaginário
do cidadão, mas que seja
executado com coragem e
comprometimento”.

O grupo que assina o
manifesto é composto lideranças
de diferentes frentes de oposição,
tanto com representantes do PDT,
como Zeca Viana e Otaviano
Pivetta, quanto do DEM, como
Mauro Mendes e Adriano Silva,
vários nomes do PSD, como
Rancildo Soares, o Cutia, e
Stephano do Carmo, como
algumas pessoas que deixaram o
governo pela porta dos fundos,
como Adriana Vandoni e Eduardo
Chiletto.

SAÚDE PREVENTIVA

Vacinação contra a gripe
continua ativa em Cáceres
Assessoria

A

Campanha de vacinação
contra a gripe aberta na
última segunda feira,
continua em Cáceres com vários
locais de atendimento, através da
da secretaria municipal de Saúde.
A estimativa do Ministério da
Saúde é que sejam imunizadas
cerca de 21 mil pessoas em
Cáceres, destacando-se que a
campanha vai até o dia 1º de
Junho e o Dia D da vacinação será
em 12 de maio.
Os postos de saúde do
Vista Alegre, Vila Irene, Santa
Isabel, CAIC, Vitória Régia, Vila
Real, Centro Referencial de
Saúde (Postão) e o Ambulatório
da Criança já estão com a vacina
disponível, sendo também
encaminhadas doses para os
distritos de Horizonte d'oeste e
Caramujo. Nos bairros onde não
está havendo vacinação, a
população acima de 15 anos pode
procurar o Centro Referencial de
Saúde, adolescentes abaixo desta
idade devem ser vacinados no
Ambulatório da Criança.
Segundo o Secretário
interino de Saúde, Antônio
Mendes, inicialmente foram

repassada 5 mil doses da vacina.
“Recebemos por enquanto 5 mil
doses para iniciarmos a
vacinação e durante a campanha
chegaram novos lotes de vacina.
É importante frisar que todas as
pessoas dos grupos de risco, e que
tem direito a receber a gratuidade,
serão imunizadas”. O público que
tem direito a receber a vacina de
forma gratuita são os seguintes:
Crianças de 6 meses a 5 anos;
Gestantes; Idosos acima de 60
anos; Trabalhadores da área de
saúde Professores das redes
pública e privada; Indígenas;
População privada de liberdade,
jovens de 12 a 21 anos que
cumprem medidas sócioeducativas.; Profissionais do
sistema prisional e Portadores de
doenças que aumentam o risco de
complicações em decorrência da
influenza.
A vacina que será
aplicada tem como objetivo
proteger contra o Influenza A nas
variações, H1N1, H3N2 e
Influenza B. A Vacina é contraindiciada a pessoas que tem
alergia a ovo de galinha e seus
derivados.
Foto: Arquivo

Pacientes afins devem procurar unidades de atendimento
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EMPATE ZERADO

Jogo foi lá e cá, visitante e dono da casa se cuidando na retranca pra não levar um gol e arriscando nos ataques atrás de faturar a vitória que não veio nos 95 minutos

Gato preto cozinha
o Galo no Abadião
S.N c/ Redação

Foto: Thiago Mattos

Vice campeão estadual de futebol
mato-grossense em 2018, o Sinop
empatou em 0 a 0 com o
Ceilândia, na estréia do grupo
A11, na Série D do Campeonato
Brasileiro, na partida realizada no
estádio Abadião, em Brasília no
último final de semana. Os
jogadores do Ceilândia
começaram a partida se impondo,
aproveitando o mando de campo,
como na jogada Daniel, que tocou
para Willian que mandou para o
gol, a bola esbarrou na zaga, quase
engana o goleiro Fernando do
Sinop, mas ele conseguiu se
recuperar e fazer a defesa.
No contra-ataque o Sinop
chegou com perigo, mas a zaga do
Gato Preto estava atenta e tirou
pela linha de fundo. Galo cobrou
escanteio, mas acabou perdendo a
bola. Gilmar do Ceilândia entrou

na área com perigo, bateu forte,
mas bola subiu e saiu. O time de
Brasília aproveitou ainda uma
bobeira da zaga do Sinop ariscou o
chute, mas Fernando fez a defesa.
Na seqüência, em uma
descida rápida pela direita o
Ceilândia foi barrado pela zaga do
Galo do Norte que cortou para
fora. Kabrine cobrou escanteio
mas a oportunidade não foi
aproveitada. O time do Distrito
Federal teve uma nova
oportunidade em uma bola
cruzada na área.
Willian dominou e por
pouco não marcou o primeiro do
Ceilândia, a bola bateu no
travessão e por pouco não entrou.
A zaga do Sinop tirou de qualquer
jeito e afastou o perigo. O Sinop
reagiu, começou a gostar do jogo e
o Ceilândia que estava

pressionando passou a ser
pressionado.
O time de Mato Grosso
quase abriu o placar com
Cabralzinho que recebeu na frente
do gol, mas não alcançou. Teve
ainda uma oportunidade com João
Paulo que surpreendeu o
Ceilândia, entrou na área, bateu
forte, mas o goleiro Wendell fez a
defesa. Nos acréscimos uma falta
perigosa a favor do Sinop, na
entrada da área. Pity cobrou em
cima da barreira em cima da zaga,
Gilmar ficou com rebote, chutou,
mas a bola saiu pela linha de
fundo. No segundo tempo o Galo
do Norte voltou bem melhor no
jogo, pressionando bastante o
Ceilândia que teve que se esforçar
bastante para parar o ataque
sinopense, como na jogada com
Dourado que bateu da linha de

MARATONA DOURADA

De olho no Botafogo Cuiabá
decide com União na Arena

S.N c/ Redação

A

pós a derrota por 3 a 0 para
o Volta Redonda, no
interior do Rio de Janeiro,
o Cuiabá concentra suas atenções
no Botafogo, de Ribeirão Preto,
com quem joga no sábado (28),
fora de casa, pela terceira rodada
da série C do Campeonato

Brasileiro.
Nos treinos que já fez, o
técnico Itamar Shülle sinaliza que
deve colocar o Jeferson Feijão
jogando pela lateral direita na vaga
de Weriton, expulso na última
partida.
Se o treinador quiser, a
Foto: David Murba

Cuia pegou ontem, o Colorado com time misto na Arena
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mudança na lateral direita pode ser
a única em relação ao time que
começou jogando contra o Volta
Redonda. De qualquer forma,
Shülle, que só revela a escalação
pouco antes dos jogos, terá até
quinta (26), quando viaja, para
treinar e então definir a equipe
titular.
O Dourado soma três
pontos, obtidos na estréia diante do
Luverdense, e ocupa a oitava
colocação no acirrado grupo B. A
liderança está com o Botafogo, que
soma 4 pontos. Uma vitória coloca
a equipe cuiabana novamente no
topo da tabela.
O Cuiabá jogou na noite de
ontem, com time misto, a segunda
partida da final da Copa Federação
2017 com o União de
Rondonópolis às 20h10, na Arena
Pantanal. No primeiro confronto
jogado no Luthero Lopes em Roo,
o jogo terminou em 1 a 1 e
ninguém conseguiu abrir
vantagem para a decisão. Na
próxima edição detalhes desta
decisão.

Sinop faturou um pontinho do gato fora de seus domínios

fundo, com muito perigo, mas o
goleiro Wendell fez uma bela
defesa. Na sequência o Sinop fez
uma jogada rápida pela direita
Cabralzinho chegou na pequena
área, mas a bola acabou saindo.
No contra-ataque o
Ceilândia conseguiu chegar, pela
direita, bola foi cruzada dentro da
pequena área, mas o zagueiro do
Sinop conseguiu salvar o Galo.
Sinop teve mais uma
oportunidade em uma cobrança de
escanteio, Everton cobrou, a bola

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Vênus, seu regente, deixa
To u r o e c o m e ç a s u a
caminhada através de
Gêmeos marcando o início de
um período de movimento em
projetos de médio prazo e
possibilidade de novos negócios. Você
estará mais alegre e otimista, mais sociável e
simpático. Bom período para marcar ou
realizar uma viagem.

Vênus, seu regente, deixa seu
signo e começa sua
caminhada através de
Gêmeos marcando o início de
um período de movimento
agradável em sua vida
material e financeira. O momento pode
envolver a concretização da venda de um
bem ou de um novo contrato relacionando o
aumento de seus rendimentos.

Vênus deixa Touro e começa
sua caminhada através de
Gêmeos marcando o início
de um período de
interiorização e necessidade
de distanciar-se de pessoas
vazias. Você estará mais introspectivo e
profundo a vai preferir a intimidade junto
de quem ama a qualquer compromisso
social.

Vênus deixa Touro e começa
sua caminhada através de
seu signo marcando o início
de um período de
movimento na vida social,
aproximação de amigos e,
quem sabe, um romance, que pode
começar a ser desenhado pelo Universo.
Se for comprometido, aproveite este
gostoso momento com seu amor.

Vênus deixa Touro e
começa sua caminhada
através de Gêmeos
marcando o início de um
período de movimento
agradável na vida social e aproximação
de amigos. O momento é ótimo para
firmar novas parcerias ou sociedades
comerciais. Um relacionamento afetivo
pode ganhar força.

Vênus deixa Touro e
começa sua caminhada
através de Gêmeos
marcando o início de um
período de interiorização e
distanciamento da vida social e de
amizades vazias. Um amor do passado
pode voltar a fazer parte de seus
pensamentos ou de sua vida. O momento é
bom para cuidar de si.

Vênus deixa Touro e
começa sua caminhada
através de Gêmeos
marcando o início de um
período de rotina agradável
e maior movimento no trabalho. O
período é ótimo para o relacionamento
com colegas de trabalho e também para
cuidar com mais carinho de sua saúde.
Bom para começar uma dieta.

Vênus deixa Touro e começa
sua caminhada através de
Gêmeos marcando o início
de um período de
movimento agradável na
vida social e aproximação de
amigos. Todas as atividades em grupo e
trabalhos em equipe, são beneficiados. O
momento é ótimo para fazer novos
contatos comerciais.

Vênus deixa Touro e começa
sua caminhada através de
Gêmeos marcando o início
de um período de
movimento agradável para o
seu coração. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo a qualquer momento. Se for
comprometido, aproveite este gostoso
período junto de seu amor.

Vênus deixa Touro e
começa sua caminhada
através de Gêmeos
marcando o início de um
período de maior
movimento na vida profissional e em
planos de negócios. O momento é bom
para apresentação de projetos. Uma
promoção ou contrato pode ser
aprovado.

Vênus deixa Touro e começa
sua caminhada através de
Gêmeos marcando o início
de um período de maior
movimento em sua casa,
vida doméstica e nos
relacionamentos familiares. Sua casa
recebe uma deliciosa energia. Aproveite
este período para promover encontros
com amigos e parentes mais próximos.

SOCIAL
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No rol dos aniversariantes de hoje a querida
Elisangela Cunha recebe os parabéns dos
filhos, do maridão Abilio (foto) e amigos.
Que o seu aniversário seja um dia de muitas
alegrias e que todos os seus sonhos se tornem
realidade. Nosso abraço recheado de
felicitações e desejos de muitos anos de vida.

By Rosane Michels

Vênus deixa Touro e começa
sua caminhada através de
Gêmeos marcando o início de
um período de movimento
agradável na vida social e
aproximação de amigos. O
período, que dura algumas
semanas, pode envolver um acordo ou
negociação com benefícios financeiros. A
comunicação melhora consideravelmente.

acabou saindo e o último toque foi
do Cajano.
Na descida rápida do
Ceilândia Gilmar sofre falta,
Kabrini bateu, houve desvio, ele
cobrou novamente, a sobra ficou
com Sinop, que acabou sofrendo
falta na tentativa de contra-ataque.
O jogo foi até os 49, mas as duas
equipes não conseguiram abrir o
marcador. O próximo desafio do
Sinop será no dia 29, contra o
Novoperário (MS), no Gigante do
Norte, às 17h00.

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

Forte abraço a nossa leitora assídua Alzira Lindote,
conhecida carinhosamente por Dona Giroca, que todas as
manhãs acompanha nosso trabalho. Muito bom tê-la como
assinante a tantos anos. Agradecemos e desejamos uma
excelente quarta-feira.
Um brinde especial a jornalista Clarice
Helena Navarro que comemorou mais um
ano de vida. Que Deus lhe conceda muitas
re a l i z a ç õ e s , s a ú d e , p a z , a m o r e
prosperidades.

***********************
Destaque a Marco Flavio da Cunha Martins
que envolto ao carinho dos familiares e
amigos celebrou data nova. Que você
complete muitos anos de vida, sempre com
saúde, amor e felicidade.

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