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SEM RECURSOS

Foto: Arquivo

Francis não descarta demissões para
enfrentar escassez de recursos
provocada pela pandemia
A demissão de trabalhadores contratados, principalmente, dos setores
de varrição de ruas, asfalto comunitário e várias obras em execução no
município, será uma das medidas adotadas pela administração, para enfrentar
a escassez de recursos, provocada pela pandemia de coronavirus. Página 03

Demissões não são
descartadas pelo prefeito

É HOJE

Em Cáceres, Salesiano Santa Maria realiza live em
Bichos do Pantanal vê Educação Ambiental homenagem aos pais com sorteio de vários prêmios
QUEIMADAS

como medida de prevenção contra incêndios
Foto: JCC

Após a temporada de chuvas, a
região do Cerrado atravessa um período de
estiagem, com calor intenso, baixa
umidade do ar e, consequentemente, a
vegetação muito seca se torna combustível
para incêndios que se propagam pela
região. Estas condições potencializam
eventuais queimadas naturais, mas não as
provocam. Na verdade, quase a totalidade
dos focos de incêndios são provocados
pela ação humana, seja intencional ou
acidentalmente.

Página 03
Jussara Utsch, diretora
do Instituto Sustentar
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Governador Washington Calado recebe Moção de Aplauso
do legislativo de Sinop pelos relevantes trabalhos no Rotary
Foto: Reprodução

A Câmara de vereadores de Sinop
concedeu Moção de Aplauso ao Governador
Rotário Washington Calado Barbosa, em
solenidade realizada na noite de terça-feira, no
plenário legislativo.
Calado recebendo Moção
do presidente Remídio
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Carta Aberta

Gabrielle Regina Olavo e Silva
Cresci nutrindo todo e qualquer tipo de
insegurança e questionamentos possíveis. Só meus pais
sabem das crises choro e baixa autoestima que já tive, e
ainda tenho. "Porque não tenho os cabelos lisos e
cumpridos?", "Porque não tenho os olhos azuis?", "Porque
não sou graciosa?", "Porque não sou magra?", "Porque não
sou alta?", "Porque não tenho um príncipe encantado?", eu
me questionava diariamente durante a minha infância.
Contudo, foi há poucos anos que percebi que
essa insegurança não era só minha mas, também, de grande
parte das mulheres que me cercam. Foi então que entendi.
Fomos ensinadas a sermos inseguras, ou melhor, não nos
ensinaram a ser SEGURAS. Seguras de quem nós somos,
seguras da nossa força e beleza individual, seguras da
nossa capacidade intelectual e do nosso senso crítico.
Percebi, também, que é por meio dessa insegurança, que
são nutridos ideias sociais arcaicos e desumanos.
Lembro de terminar de assistir filmes, como
"Cinderella" e "Branca de Neve", e me sentir maravilhada
e revoltada ao mesmo tempo.
A Gabi,de hoje, entende que eu me sentia
revoltada porque não me sentia representada - não me
encaixava em nenhum dos quesitos estéticos
representados, não entendia porque elas não resolviam por
conta própria os problemas que eram apresentados e,
principalmente, o porquê de sempre lhes atribuírem as
tarefas domésticas, então, aliada a óbvia- falta de
maturidade e conhecimento, o certo parecia me cobrar para
tentar encaixar nos padrões estéticos e comportamentais
expostos.
Lembro também de ganhar diversas bonecas e
brinquedos, como mini utensílios de cozinha e faxina, e
achava o máximo. Meu irmão mais novo ganhava
brinquedos como carros, espadas e animais em miniatura,
o que ele adorava. Atualmente questiono os brinquedos
que me eram atribuídos. Porque me foram dados objetos
que simulam a maternidade e tarefas domésticas? Porque
os brinquedos dados ao meu irmão simulam o heroísmo e
aventura?
Lembro de crescer escutando as seguintes frases:
"mocinha não faz isso", "mocinha não pode aquilo", "isso
não é coisa de menina", "cozinha bem, já pode casar!",
"tem que arrumar um homem de tal jeito", "se emagrecesse
seria mais bonita". Tenho certeza que meu irmão deve ter
ouvido outras frases diferentes, mas com o mesmo
objetivo: o de moldar o que é "ser menino" e o que é "ser
menina". Pois bem, é fato que a nossa obsessão pelo "belo"
é fruto de uma sociedade que nutre relações de aparências,
fator que pode ter sido criado ou aumentado pela lógica
capitalista na qual estamos inseridos, a qual empresas
utilizam a vontade de ser aceito como uma forma de lucro.
Diante disso, sinto a necessidade de reforçar a
individualidade.
O mundo é composto de pessoas diferentes, com
pensamentos e experiências diferentes, com condições e
objetivos diferentes, dessa forma, é indubitável que a
beleza se torne relativa. Isso posto, valorizar a sua própria
beleza e entender que a beleza do outro não anula a sua, são
ideias que devem ser passadas a diante. Afinal, não
precisamos ser como a Cinderella ou a Branca de Neve.
Somos um conjunto, uma mistura de várias características
físicas e comportamentais, mas ao mesmo tempo, somos
únicas e entender que há beleza nisso é de extrema
importância para a nossa felicidade.
E, claro, é notório que vivemos em uma
sociedade patriarcal e machista, e essa construção vem de
séculos. Contudo, o fato de ter prosperado na sociedade por
tanto tempo não significa que esses ideais são corretos.
Lugar de mulher é onde ela quiser. Não devemos ser
criadas para ser cuidadora de lares, devemos ser criadas
para sermos independentes e livres para escolhermos o
rumo de nossas vidas. Não devemos nos sentir frágeis e
impotentes, devemos explorar toda força e capacidade que
temos dentro de nós. Não devermos ser ensinadas a
depender de nossos companheiros ou a achar a nossa
metade, devemos ser ensinadas a ser inteiras, a ter
independência emocional. Devemos ser incentivadas a
buscar a liberdade e o descobrimento, assim como os
homens são. Temos tudo o que precisa para sermos a
heroína da nossa própria história, só que muitas de nós
ainda não perceberam isso.
Não posso dizer que se tornar uma mulher
confiante e segura de si é um processo rápido, instantâneo.
Na verdade é o contrário. Desconstruir os ideais que lhe
foram transmitidos, por tanto tempo, não é fácil. Mas é
possível. Vejo a mudança na minha própria família. Minha
mãe não foi ensinada a ser uma mulher empoderada e,
mesmo assim, hoje ela é a mulher mais forte e poderosa que
conheço. Meu pai foi ensinado a ser machista e, mesmo
assim, ele incentiva a sua única filha mulher a ser a mais
independente e corajosa possível. Não posso dizer que
superei todas as minhas inseguranças, mas estou no
processo. E meus irmãos mais novos, posso dizer que serão
homens menos opressores e preconceituosos, e mais justos
e compreensíveis do que os homens das gerações passadas.
___*** Gabrielle Regina Olavo e Silva, estudante

Pai...
O segundo domingo do mês de
agosto, registra no calendário, o Dia dos
Pais. Pois bem, no domingão, 9 de
agosto, abrimos um parêntese para
dedicar o espaço diário aos heróis de
todos os dias, os Pais. Conta à história
que esta data existe há mais de 4 mil
anos, quando um jovem fez um cartão,
esculpindo na argila com algumas
palavras desejando sorte, saúde e vida
longa a seu pai.
Porém o pai brasileiro ganhou
um dia especial a partir de 1953 com a
iniciativa do publicitário Sylvio
Bhering, que se propôs a incentivar a
celebração em família e pela primeira
vez no dia 14 de agosto foi festejado o dia
dos Pais. Mas, como o domingo era mais
propício para as reuniões de família, a
data foi transferida para o segundo
domingo de agosto com o objetivo de
expressar o amor pela figura do Pai.
Como dizia o saudoso imortal
Vinicius de Moraes, “filhos, melhor não
tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los?
É por aí, amigos, quem teve a glória
divina de ser pai, sabe muito bem, a
importância dessa missão legada pelo
Criador aos homens em sua passagem
terrena.
Embora seja uma palavra de
apenas três letras, é de uma força imensa,
afinal são esses homens que também nos
carregam e nos aconselham quando
necessitamos. É sabido que essa missão
hoje não é mais a mesma de muitos anos
atrás, quando apenas ele era o
responsável pelo sustento da casa e a
mulher da criação dos filhos.
O pai de hoje, além de trabalhar

duro para garantir o sustendo da família,
se tornou peça fundamental e
imprescindível na tarefa de educar e
conduzir a vida de seus filhos. Ser Pai é
necessário esforços conscientes para
compartilhar os verdadeiros sentimentos
e pensamentos para com os filhos por
meio de palavras, de uma maneira aberta
e confortável, e, principalmente, de
atitudes e exemplos. É preciso estar
ciente que no passar dos anos muitas
coisas evoluíram e se transformaram
inclusive no que diz respeito à relação
entre pais e filhos.
Ser Pai é estar em constante
evolução e nada melhor que ter muito
bom senso e muito amor para educar os
filhos mantendo um bom
relacionamento. É aprender a ser
contestado mesmo quando no auge de
lucidez.
É saber que experiência só
adianta para quem a tem, e só se tem
vivendo. E todas essas mudanças o
fazem sentir parte integral de um
processo ímpar de paternidade tornandoo um personagem fundamental para o
desenvolvimento sadio de uma criança.
Enfim ser Pai é saber ser herói na
infância, exemplo na juventude e
amizade na idade adulta do filho. E é essa
figura que recebe neste dia 9 de agosto
todas as homenagens pelos sorrisos,
brincadeiras, amizade, amor, dedicação
e companheirismo que expressam aos
seus filhos e que sem dúvida é um
patrimônio que não tem preço.
Nosso abraço respeitoso hoje e
sempre a todos os pais, de Cáceres, Mato
Grosso e do Brasil, Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

BRANCA

Para a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA que
inaugurou nesta semana mais uma agência, desta vez na
cidade de Porto Estrela, sendo a 38ª agência da
cooperativa, que atua em 19 cidades de Mato Grosso e 11
do Pará. Um tremendo benefício, onde a partir de agora a
população passa a realizar suas operações financeiras na
própria cidade, proporcionando aos moradores muito mais
facilidade. Com o Sicredi à cidade não se beneficia
somente economicamente, mas ganha também na área
social com os vários projetos que a instituição desenvolve
junto à comunidade. Nossos Aplausos pela brilhante
iniciativa, o povo agradece.
PRETAS

Para a situação crítica das queimadas na cidade, que
mesmo com toda a informação a respeito de tema, muitos
irresponsáveis continuam procedendo com a técnica, seja
para queimar folhas, lixos e o escambau, para limpar o
terreno. Um total desrespeito com a saúde, ainda mais em
tempos de seca como o que estamos vivendo. Lembre
promover queimada em área urbana é crime. Fica o recado.
BRANCAS

Para a Diretoria do Lar Servas de Maria, que abriga os
idosos em Cáceres, pela dedicação e amor com os
assistidos pela entidade, bem como pelo compromisso em
proporcionar aos idosos um ambiente aconchegante e de
qualidade. Lembrando que todo esse trabalho tem o apoio
da sociedade que está sempre pronta a atender as
necessidades do abrigo. O Servas de Maria está localizado
a Rua Senador Azeredo, 2000, bairro São Miguel. Ajude
você também e faça a diferença.
PRETAS
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Para os ciclistas que se acham donos das ruas e avenidas,
não respeitando o trânsito, invadindo contramão,
pedalando no meio da rua, passando em sinais vermelhos,
etc, etc....A audácia é tamanha que tem uns que gritam “
Passa por cima”. Será falta de amor a vida? Ou
desrespeito. Sinceramente deveria ter uma legislação com
instrumento para advertir esse tipo de ciclista. Uma
situação ainda pior é quando esse ciclista, troca a condução
por uma moto, e continua cometendo as mesmas inflações
de quando andava de bicicleta.....Haja coração...
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SEM RECURSOS

Francis prevê períodos sombrios para economia municipal

Francis não descarta demissões para enfrentar
escassez de recursos provocada pela pandemia
A

Sinézio Alcantara/EN

Foto: Reprodução

demissão de
trabalhadores
c o n t r a t a d o s ,
principalmente, dos setores de
varrição de ruas, asfalto
comunitário e várias obras em
execução no município, será uma
das medidas adotadas pela
administração, para enfrentar a
escassez de recursos, provocada
pela pandemia de coronavirus.
O anúncio é do prefeito
Francis Maris Cruz que prevê
períodos sombrios para economia
municipal, principalmente, a
partir do mês de outubro quando
encerram os parcelamentos dos
recursos federais para compensar
as perdas dos repasses, como
FPM, Fundeb e ICMS.
“Com o fim dos recursos
federais para compensar as
perdas dos repasses
constitucionais, seremos
obrigados adotar medidas
rigorosas para fazer frente a
escassez de recursos, caso
contrário não teremos condições
sequer de manter o pagamento
dos salários e fechar as contas no
final do ano” disse.
Francis se refere à Lei
Complementar nº 173/2020,
baixada pelo governo federal,
também chamada “lei de ajuda
financeira” que determina a
liberação de recursos na ordem de
R$ 26 milhões, aos municípios,
divididos em quatro parcelas de
R$ 6.5 milhões para compensar
as perdas constitucionais.
Já foram liberadas duas

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Unemat capacita servidores da Prefeitura de Cáceres
para atuarem com a Regularização Fundiária - Reurb

Assessoria

T

Prefeito Francis Maris

parcelas, correspondentes aos
meses de junho e julho, faltando
as dos meses de agosto e
setembro.
“Os secretários já estão
orientados a fazer um
levantamento criterioso de onde
cortar gastos. Não estão
descartadas demissões de
trabalhadores cooperados,
principalmente, dos setores de
obras, como os empregados na
pavimentação de asfalto, varrição
e construção”.
O prefeito diz que embora
esteja mantido o início de
execução de alguns projetos e
cronogramas de obras, como por
exemplo, a construção do galpão
da feira livre e a conclusão da
Unidade de Pronto Atendimento
– UPA, previsto para ser
inaugurada até no final do mês,

eles sofrerão desaceleramento.
“O cronograma de
algumas obras será mantido. A
UPA será inaugurada ainda neste
mês, também será iniciada, neste
ano a construção da área da feira
livre.
Porém, devem sofrer
desaceleramento, porque vamos
reduzir o número de máquinas
transitando para economizar
combustível” explicou.
Diz que, além da falta de
recursos, ele faz questão de
honrar o compromisso do
pagamento dos parcelamentos
das constas de energia da
prefeitura herdadas dos prefeitos
que o antecederam, que giram em
torno de R$ 1 milhão mensal e
ainda as contrapartidas para
várias obras, como da própria
UPA e creches.

erminou ontem a
capacitação dos
servidores da Prefeitura
Municipal de Cáceres, que teve
início na terça-feira (4), para
atuarem com o Programa de
Regularização Fundiária Urbana
(Reurb). O treinamento é uma das
etapas previstas no convênio
firmado entre as instituições.
O professor Robson
Melo, um dos coordenadores do
projeto explica que o convênio
firmado entre a Universidade do
Estado de Mato Grosso e a
Prefeitura para a realização do
Programa de Regularização
Fundiária Urbana (Reurb) prevê
além do desenvolvimento das
ações administrativas, jurídicas,
urbanísticas e de
desenvolvimento de tecnologia
para que fosse possível a emissão
de escrituras dos imóveis, a
transferência dessa tecnologia
para que o poder público
municipal possa desenvolver de
forma contínua essa ação.
“Nós enquanto
universidade temos o
compromisso de fazer a

transferência de toda a tecnologia
e metodologia utilizada no
desenvolvimento do Programa
para que o município possa fazer
com os seus servidores essa ação
de forma continua, sem depender
de outras instituições.
Nesse momento, estamos
capacitando as equipes
administrativa, jurídica,
urbanística e o setor de tecnologia
da informação para que ao
encerrarmos o trabalho por parte
da universidade o projeto não se
encerre e os servidores públicos
possam continuar operando o
sistema e entendendo todos os
procedimentos metodológicos”,
explica Robson.
As pessoas que ainda não
ingressaram com o requerimento
para a regularização dos imóveis
podem procurar o setor de
atendimento na Prefeitura
Municipal. A ideia é atender
todos os bairros de Cáceres.
Lembramos que o
atendimento está sendo
organizado de modo a garantir a
distância necessária para evitar a
contaminação pelo Coronavírus.
Foto: Assessoria

É HOJE

Em Cáceres, Salesiano Santa Maria realiza live em
homenagem aos pais com sorteio de vários prêmios
Da Redação

E

m homenagem ao Dia dos
Pais, comemorado neste
domingo (9), o Colégio
Salesiano Santa Maria promove
um espetáculo virtual que será
transmitido pela página do
colégio no Facebook.
Dessa forma a data não

passará em branco e os pais
poderão no aconchego do lar e ao
lado dos filhos curtir a live que
acontece hoje (7) às 19 horas. O
espetáculo promete
apresentações artísticas, sorteio
de prêmios e a Benção dos Pais.
Ainda durante a live será
Foto: Divulgação

realizado o sorteio de 10 bolsas de
estudos para o ano Letivo de
2021.
As bolsas são para a
Educação Infantil e Ensino
Médio. O programa é gratuito e
de qualidade para toda
comunidade. Para concorrer
basta sintonizar e aguardar o
sorteio!

Capacitação faz parte do programa

Live será transmitida pelo Facebook

Cáceres-MT, 07 e 08 de agosto de 2020
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A moção foi proposta pelo vereador e presidente da Câmara, Remídio Kuntz

Governador Washington Calado recebe Moção de Aplauso
do legislativo de Sinop pelos relevantes trabalhos no Rotary
A
Da Redação

Foto: Reprodução

Câmara de vereadores de Sinop
concedeu Moção de Aplauso ao
Governador Rotário
Washington Calado Barbosa, em
solenidade realizada na noite de terçafeira, no plenário legislativo.
A moção foi proposta pelo
vereador e presidente da Câmara,
Remídio Kuntz.
Ele justificou que o governador

Washington a frente do Distrito 4440,
teve uma atuação destacada na região
com a realização de inúmeras ações. “A
família rotária como um todo faz um
importante trabalho com ações
relevantes em nível local e mundial”,
destacou Kuntz.
A distinção aprovada por
unanimidade pelos vereadores da
“Capital do Nortão”, expressa bem o

carinho e apreço dos edis ao
Governador, sua equipe e aos rotarianos
dos três clubes da cidade, incansáveis na
busca de soluções e projetos as
demandas sociais.
Remídio é um entusiasta das
ações rotárias e do trabalho dos
rotarianos tendo já colocado em pauta e
aprovado projetos importantes do
legislativo municipal em auxílio aos

QUEIMADAS

Bichos do Pantanal vê Educação Ambiental
como medida de prevenção contra incêndios
Assessoria

A

pós a temporada de chuvas, a
região do Cerrado atravessa um
período de estiagem, com calor
intenso, baixa umidade do ar e,
consequentemente, a vegetação muito
seca se torna combustível para incêndios
que se propagam pela região. Estas
condições potencializam eventuais
queimadas naturais, mas não as
provocam. Na verdade, quase a
totalidade dos focos de incêndios são
provocados pela ação humana, seja
intencional ou acidentalmente. Mas por
que isso acontece?
"Porque ainda há a necessidade
de um despertar do indivíduo e da
coletividade voltado para a conservação
do meio ambiente", explica Mahal
Massavi, coordenador de Educação
Ambiental do Projeto Bichos do
Pantanal, realizado pelo Instituto
Sustentar e patrocinado pela Petrobras,
por meio do Programa Petrobras
socioambiental.
Para evitar incêndios e outras
formas de agressão à natureza, antes é
essencial construir valores sociais,
conhecimentos, habilidades e atitudes
responsáveis com meio ambiente,
fatores que são fundamentais, inclusive,
para a nossa qualidade de vida e
sustentabilidade. E esse é um dos focos
do Projeto que já contempla mais de 500
mil pessoas no Alto Pantanal", comenta
o coordenador. "No Mato Grosso, ainda
há muita gente que tem dificuldade de
associar, numa escala maior, o prejuízo
causado pelo fogo. Não se tem uma
percepção clara do impacto das
queimadas sobre o ecossistema e,
inclusive, para a saúde humana.
Portanto, a educação ambiental
deve ser inserida na sociedade e se
transformar em sinônimo de cidadania,
fazendo nascer uma nova consciência",
f i n a l i z a
M a s s a v i .
Pensando neste aspecto, o Projeto
Bichos do Pantanal com o Patrocínio da
Petrobras por meio do programa
Socioambiental, atua para ampliar o
conhecimento e a preservação de
importantes espécies da fauna e flora
pantaneiras.
Outro importante aspecto
desenvolvido pelo "Bichos dos
Pantanal" é revigorar o programa de
educação ambiental "Conhecer para
Preservar - uma lição de vida", que
promove a conexão com a natureza e a
integração com a comunidade, tendo
como meta a promoção do bem-estar

social e da conservação ambiental.
Brigadas de incêndio formam escudo
de proteção ao meio ambiente Outros agentes que atuam na prevenção
do meio ambiente são as brigadas das
Unidades de Conservação. Durante o
semestre de intensas secas - que se
estendem de maio a outubro,
aproximadamente - elas recebem
treinamento intensificados nas unidades
de Conservação para realizar o Manejo
Integrado do Fogo e todas as ações de
prevenção aos incêndios florestais.
"Numa grande escala, graças às brigadas
de incêndios, há mais de 30 anos o fogo
não atinge a Estação Serra das Araras,
Unidade de Conservação situada nos
municípios de Cáceres e Porto Estrela,
no estado de Mato Grosso, sede do
Projeto" -, comenta Jussara Utsch,
diretora do Instituto Sustentar.
"Além disso, desde 2019, nos
períodos de janeiro a junho realizam-se
queimas programadas em determinadas
fitofisionomias do Cerrado, que
cientificamente são necessárias para
redução de combustível (vegetação
morta) e para o manejo ecológico da
vegetação", completa Utsch.
No Cerrado, por exemplo, o
manejo - uso inteligente e seguro do
fogo - cria aceiros na vegetação e evita
que incêndios severos fragilizem o
ecossistema afetado. Já no Pantanal, as
perdas são maiores.
A carga de material orgânico é
acumulada durante os períodos de
cheias. Chegada a época de secas, estas
áreas, agora não inundadas, favorecem o

aumento dos combustíveis (vegetação
seca) que são, naturalmente, mais
propícios para a propagação de
incêndios.
Elemento Água - Que a água apaga o
fogo todos já sabem. Mas ela também é
um agente dispersor importante de
frutos e sementes, responsável por
transportar plantas que crescem
próximas a rios e lagos.
Junto com ela, os peixes não
acometidos pelas queimadas vão
adentrar nas áreas pós incêndios e
dispersar sementes, contribuindo para a
recomposição da vegetação. "Essas
vegetações se beneficiam com o
trabalho dos peixes, que espalham
sementes por todo o sistema. Essa
dispersão é uma atividade ecológica
comum e fundamental", explica
Claumir Muniz, coordenador de
ictiofauna do projeto Bichos do Pantanal
e professor da Universidade do Estado
de Mato Grosso - UNEMAT. "O
resultado é uma troca de recursos
mutuamente benéfica que impulsiona a
produtividade e alta biodiversidade das
espécies vegetais", finaliza o
especialista.
Cores e belezas naturais,
movimentação de animais e seus sons, a
diversidade de flores e bichos, são
alguns dos encantos que definem o
Pantanal. Mas para que essa vida natural
siga seu curso em equilíbrio, o bioma
mais preservado do país precisa de você.
A ação humana é de supra
importância para preservação do nosso
meio ambiente.
Foto: JCC

Washington agradece os vereadores pela homenagem

clubes de serviço da cidade.
P a r a Wa s h i n g t o n o
reconhecimento do Legislativo é um
estímulo para que o Rotary continue sua
trajetória de ações humanitárias.
Ele agradeceu ao presidente da

Câmara e demais vereadores pela
distinção e se colocou à disposição para
continuar auxiliando a comunidade,
sentindo-se, em suas palavras, um filho
de Sinop. (Colaborou: Gilmar Batista
Marostega)

AÇÃO CIVIL

Justiça determina implantação de sistema de
esgotamento sanitário em Mirassol D'Oeste
Assessoria
Município de Mirassol D'Oeste e o
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (Saemi) da cidade foram
condenados a implementar o sistema de
esgotamento sanitário conforme disposto na
Constituição Federal e na Lei Federal n.º
11.445/2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico. A
sentença determina medidas e prazos, a
contarem a partir de março de 2017, data da
aprovação legislativa do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB). A decisão
confirma a liminar anteriormente proferida
na Ação Civil Pública (ACP) proposta pela 1ª
Promotoria de Justiça Cível de Mirassol
D'Oeste.
Conforme a sentença, os
requeridos deverão implantar rede coletora e
de tratamento de esgotamento sanitário em
75% da demanda local; sistema individual de
tratamento de esgoto nas áreas rurais (com
aproveitamento de biogás) e nas escolas
Madre Cristina e Zumbi dos Palmares; e rede
de esgotamento sanitário da Cohab do
Distrito de Sonho Azul. Os condenados terão
a obrigação de fazer o levantamento
cadastral e implantar biodigestores na área
rural, bem como normatizar projetos para
solução individual na área rural. O prazo para
todas essas medidas é de quatro anos.
O Município e o Saemi foram
condenados ainda a promover a
universalização completa dos serviços no
prazo de oito anos, além da manutenção e
reforma de todo o sistema de esgotamento

O

sanitário existente (elevatórias, rede coletora
e lagoa de tratamento) na área urbana, no
prazo de um ano a contar do proferimento da
sentença. Além disso, terão que desenvolver,
imediatamente, ações educativas e de
fiscalização conforme prevê o PMSB.
A decisão é da 1ª Vara de Mirassol
D'Oeste, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos feitos pelo
Ministério Público de Mato Grosso (MPMT)
na ACP. De acordo com a inicial, o
Município de Mirassol D'Oeste estaria
descumprindo com o seu dever de
implementar sistema de descarte de esgoto
adequado. Durante a instrução do inquérito
civil, o MPMT apurou que na cidade era
realizada a coleta de aproximadamente 32%
do esgoto, sendo apenas 25% devidamente
tratados.
Segundo o promotor de Justiça
Saulo Pires de Andrade Martins, verificou-se
no decorrer das investigações que "tanto o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(Saemi), quanto o Município de Mirassol
D'Oeste deixaram de apresentar propostas
concretas para a implantação integral de rede
de esgoto e rede coletora nesta
municipalidade, não obstante a existência do
Plano Municipal a direcionar as ações". Ele
defendeu a necessidade de ajuizamento da
ação diante da inércia dos requeridos, que
"sequer indicaram medidas emergenciais
tomadas para sanar os problemas
concretamente denunciados ao longo da
instrução do feito".

Mahal Massavi, coordenador de Ed. Ambiental do Projeto
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Neste domingo especial, Dia dos Pais, esta coluna presta justa homenagem a
todos que marcam a vida do filho por meio de exemplos, hábito e bons valores,
exercendo a sublime missão de Ser Pai com muito zelo e carinho. Sejam eles, solteiros,
adotivos, casados, divorciados, velhos, jovens, o que importa é que o Pai seja aquele que
mesmo sem tempo, na correria do dia a dia, encontre momentos para ser parte da vida
dos filhos. E também que os filhos entendam que Pai não vive apenas para dar, ele
também deseja receber sorrisos, abraços, amor e compreensão. Porque é no ato de dar e
receber, de cuidar e ser cuidado, de respeitar e ser respeitado que se constrói a relação Pai e Filho.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de maior contato com
seu mundo emocional, que
passa por um momento de equilíbrio. O dia
é ótimo para atividades leves e sutis, como a
prática da meditação e a automassagem.
Dia de emoções à flor da pele.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
que sua intuição, que está mais
aguçada, pode ajudá-lo a
encontrar saídas para algumas dificuldades
no trabalho e criar novos projetos. O dia é
ótimo também para cuidar de si mesmo com
atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia em que os amigos se
aproximam para conselhos e
boas conversas. Você estará mais aberto e
muito empático. O dia é ótimo também para
os trabalhos em equipe e novos contatos,
pessoais e comerciais.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de abertura do coração
e maior envolvimento com
suas emoções. Um romance, que vem sendo
desenhado pelo Universo, pode tornar-se
mais sério. O dia é ótimo também para estar
com os filhos.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de bons resultados em projetos
de trabalho já em andamento,
especialmente os que envolvem uma parceria
financeira. Se estiver pensando em pedir um
empréstimo para incrementar novos projetos,
este é um ótimo momento.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e
necessidade de distanciar-se
de qualquer atividade que não seja em sua
casa. Os trabalhos em home office ganham
em criatividade e produtividade. Dia
excelente para estar com quem ama.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia em que você estará
mais envolvido com projetos de
publicação e internet, especialmente se
foram criados com parceiros comerciais. O
dia é ótimo também para dedicar-se a
atividades espiritualistas.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de maior
envolvimento com seu mundo mental e
intelectual. Você consegue unir mente e
coração e estará mais voltado para os
estudos e as leituras. Dia ótimo para fazer
novos contatos comerciais.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de bons acordos e
negociações financeiras. O
dia pede que você preste atenção a todos os
passos relacionados a investimentos,
financiamnetos e pedido de empréstimos.
Procure intuir novas estratégias de ganho.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de maior envolvimento com
projetos que envolvem o
aumento de seus rendimentos. Procure estar
conectado aos seus processos intuitivos e
procure ouvir essa voz silenciosa dentro de
você.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento
a g r a d á v e l n o s
relacionamentos, mesmo que seja através
das redes sociais. O dia promete abertura
do coração e empatia e, sob essa energia,
um romance pode começar a qualquer
momento.

A Lua em seu signo se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de mais envolvimento com
suas emoções, abertura do
coração e aumento da empatia, em alguém
que já a tem de sobra. Procure preservar-se
de pessoas e ambientes tóxicos, pois seu
campo de energias está muito aberto.

Francis Maris Cruz
Cap.Ten. Estanislau Geraldo de Carvalho

Aloísio Costa Alves

Amarildo Merotti

Dr. Odenilson Silva

Matias Benedito Fernandes Negrão

Faustino Natal

Dr. Rafael Mendonça Vilela
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
UASG - 786810
MODALIDADE: Tomada de Preços; OBJETO: Escolha
da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada na execução dos serviços de reforma da cobertura
sobre os compartimentos da Agência Fluvial de Cáceres (Ag.
Cáceres), no Estado do Mato Grosso, com área total de 265 m².;
Total de itens a serem licitados: 1 item – Menor preço global;
EDITAL: Poderá ser obtido, a partir do dia 07/08/2020 de 2ª a 6ª
feira no período de 09:00 às 11:30 h e 14:00 às 16:00 h, no Centro
de Intendência da Marinha em Ladário, situado à Av. 14 de
Março, s/nº - Centro - Ladário – CEP: 79370-000 - MS, Telefax:
(67) 3234-1097, ou nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.marinha.mil.br/ceimla/node/38; ou, ainda, solicitado
através dos e-mails: raphael.braga@marinha.mil.br,
ciro.paiva@marinha.mil.br, flamarion@marinha.mil.br e
moises.dos@marinha.mil.br;
Entrega dos Envelopes nº 1 e 2 (Documentos de habilitação e
proposta): dia 24/08/2020 até às 09:00h (horário local), no Centro
de Intendência da Marinha em Ladário; - Abertura da Sessão
Pública: também no dia 24/08/2020 às 09:30h (horário local), no
mesmo local.
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CONVOCAÇÃO

A Federação também fará uma nova reunião com os presidentes dos clubes para definir a retomada da primeira divisão do Campeonato Estadual, que está suspenso desde março

Arbitral definirá disputas da
2ª divisão do Mato-grossense
Redação c/ SN
Foto: Reprodução

C

FMF realiza arbitral no dia 19

MATOGROSSENSE

Sinop tem acordo com 11 jogadores para
retomada do Estadual, afirma presidente

om a flexibilização dos
atuais decretos, a
Federação Matogrossense de Futebol após um
longo período de atendimento
em sistema de “Home Office”,
retoma as suas atividades
gradativamente com horários e
números de funcionários
reduzidos. Porém já divulgou
uma convocação aos dirigentes
dos clubes para definição das
regras para as disputas da
Segunda Divisão do
Campeonato Estadual.
O arbitral foi agendado
para às 14h do dia 19 do
corrente mês, na sede da
entidade, em Cuiabá. Ação,
Academia, Atlética Sinop,
Atlético Mato-grossense,
Cacerense, Grêmio Sorriso,
Juara, Operário Futebol Clube
e Paulistano são as equipes que
devem brigar por duas vagas na
elite em 2021.

No ano passado, na
primeira fase, os times jogaram
todos contra em turno único.
Os quatro primeiros avançam
para as semifinais, e jogam no
sistema mata-mata até a
decisão. Na semifinal, os
confrontos foram definidos
pela classificação.
A Federação também
fará uma nova reunião com os
presidentes dos clubes para
definir a retomada da primeira
divisão do Campeonato
Estadual, que está suspenso
desde março.
O certame foi
paralisado no jogo de ida das
quartas de final. A tabela que
deve ser mantida prevê
confrontos de Cuiabá x
Luverdense; Sinop x Nova
Mutum; União de
Rondonópolis x Poconé; e
Operário Várzea-grandense x
Dom Bosco.

Luan Cordeiro/SN

O

presidente do Sinop
Futebol Clube, Agnaldo
Turra confirmou, que a
diretoria já tem acordo 'verbal'
c o m 11 j o g a d o r e s p a r a
remontagem da equipe e

conclusão da temporada. De
acordo com o dirigente, a
expectativa é que até o próximo
dia 20, outros cinco atletas
'fechem' com o Galo do Norte.
Turra não revelou, no

Agnaldo Turra - Presidente do Sinop
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entanto, os nomes e posições dos
contratados, já que ainda não há
acordo formal. “Sempre estamos
em contato com vários atletas, a
equipe já está praticamente
pronta”, acrescentou o
presidente. Ainda de acordo com
o dirigente, apesar da
movimentação da diretoria e
liberação do governo do Estado
para retorno do futebol
profissional, as atividades no
Galo devem ser retomadas
somente a partir de novembro.
A Federação Matogrossense de Futebol deve
marcar, nos próximos dias, nova
reunião com os presidentes dos
clubes para definir o futuro do
campeonato Estadual, suspenso
desde março. No entanto, a
entidade voltou a apontar que,
possivelmente, o retorno deve ser
somente no último trimestre do
ano, entre o final de novembro e
começo de dezembro.
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