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PERÍODO DEFESO

Piracema chega ao fim e pesca é liberada
nesta sexta-feira em rios de Mato Grosso
Foto: Arquivo

Após quatro meses, Piracema chega ao fim nesta quinta-feira, 31,
e pesca está liberada a partir de sexta-feira em todos os rios de Mato
Grosso. Porém, nos trechos que fazem divisa com outras unidades da
federação, em que uma margem está dentro de Mato Grosso e a outra
margem em outro Estado, a proibição continua até dia 28 de fevereiro.
Mesmo com a liberação da pesca nos rios ou trechos que percorrem Mato
Grosso, a pesca continua proibida nas áreas de Unidades de Conservação.
Página 04

METAS ALCANÇADAS

ACEC encerra campanha de Natal
com sorteio do Show de Prêmios
Foto: ACEC

Rio Paraguai conhecido pela sua piscosidade

CLASSIFICAÇÃO

Barragens da região de Cáceres apresentam
riscos médio e baixo segundo relatório ANM
Foto: Google Earth

A Agência Nacional de
Mineração classificou as 80
barragens de Mato Grosso como
sendo categoria de riscos médio e
baixo, apenas a BR Ismael,
localizada em Poconé recebeu
classificação de alto risco, por isso
foi interditada desde o ano
passado.

75.200 cupons participaram do sorteio

Nootebook, iphone, microondas, geladeira, tablet, ventilador,
sanduicheira, TV, liquidificador e uma moto Biz foram os prêmios
sorteados na noite do dia 22, pela Associação Comercial e Empresarial de
Cáceres, em ocasião do Show de Prêmios da Campanha Natal 2018.
Confira os ganhadores. Página 03

SOLIDARIEDADE

Juíza faz campanha para arrecadar
material escolar a alunos carentes

Foto: Assessoria

Página 03

Barragem BR Ismaiel foi clasificada de alto risco

DETERMINAÇÃO

TJ cita prejuízo a 22 mil estudantes e
praticamente encerra greve na Unemat
Foto: Arquivo

O Tr i b u n a l d e
Justiça de Mato Grosso,
por meio de decisão
monocrática da
desembargadora Nilza
Maria Pôssas de Carvalho,
praticamente, anulou a
greve iniciada pelos
servidores públicos da
Universidade Estadual de
Mato Grosso (Unemat).

Juíza Lilian Bartolazzi Bianchini Laurindo

A solidariedade e a preocupação em incentivar a permanência dos
alunos em sala de aula fizeram com que a juíza da Comarca de São José dos
Quatro Marcos, Lilian Bartolazzi Bianchini Laurindo, tivesse a ideia de
promover uma campanha de arrecadação de material escolar. Página 05
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Luta pra décadas
É visível a degradação da estrutura
e do conceito de Estado no Brasil. Não falo
só do Estado nacional que representa a
República. Falo também dos estados
subnacionais, como Mato Grosso e mais
26. Todos em profunda crise econômicofinanceira. Mesmo aqueles que estão
aparentemente bem, estão a um passo da
inviabilização administrativa e financeira.
A História é impiedosa. Tudo
nasce, cresce e morre. Os fatos seguem essa
cronologia. O Brasil vem de uma história
longa e destrutiva. Ao longo do tempo os
primeiros exploradores viraram senhores
de engenho e de minas de ouro e diamante.
C r i a r a m g a d o . Vi r a r a m g r a n d e s
fazendeiros. Criaram indústrias. Criaram
empresas de todas as naturezas. Plantaram
café e criaram uma cultura ineficiente.
Todas dependentes do Estado. Na base da
sociedade uma parcela trabalha e paga
impostos e na cúpula do poder dirigente do
país se reúnem todos os poderosos e gastam
os impostos em seu benefício.
A Constituição de 1988 piorou tudo
isso. Criou dois elementos novos muito

CONCURSO E SELETIVO
Com salários que variam de R$ 900 a
R$ 13 mil, onze prefeituras do interior
de Mato Grosso estão com concursos e
processos seletivos abertos para
preenchimento de cargos. São mais de
600 vagas ofertadas em todo o Estado
para todos os níveis de escolaridade. As
vagas são para os mais variados cargos,
nas prefeituras de: Campo Novo dos
Parecis, Colniza, Cotriguaçu,
Curvelâncida, Diamantino, Juscimeira,
Matupá, Santo Antônio, Santo Antônio
do Leverger, Tangará da Serra e Nova
Xavantina.
VENDA CASADA
A proibição da chamada venda casada
está prevista no Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078/1990), artigo
39, parágrafo I, que diz o seguinte:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas: I - condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço
ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos”.
Portando o consumidor tem o direito de
recusar a contratação obrigatória de
seguro no momento em que realiza um
financiamento. Fique esperto.
PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura de Curvelândia abriu
edital do processo seletivo simplificado
para candidatos em todos os níveis de
escolaridade. São 93 oportunidades
com salários de R$ 954 a R$ 7 mil para
trabalhar de 20, 30 e 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever
entre os dias 5 a 22 do próximo mês, no
site da Prefeitura. As taxas de inscrição
são de R$ 40 (nível fundamental), R$ 60
(médio), R$ 80 (superior). O seletivo
será válido por um ano podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período.
CASARÃO NO CHÃO
Retrato do descaso e abandono,
casarão que abrigou a primeira gráfica e
papelaria de Cuiabá e tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) em 1980,
veio ao chão no início da manhã de
terça-feira, quando parte do telhado e da
fachada não resistiu as fortes chuvas. O
casarão do final do século XIX, como
muitos imóveis em Cáceres tombados
pelo Patrimônio Histórico estão em
ruínas e nada se é feito para mudar essa
realidade. É História que se perde...
PRAZO PSE
As escolas públicas mato-grossenses
tem até o dia 15 de fevereiro para aderir
ao próximo ciclo do Programa Saúde na
Escola (PSE). Os municípios que
aderirem ao PSE devem promover
ações de orientação na área da saúde,
como: prevenção ao uso de drogas,
avaliação da saúde bucal, atualização
de vacinas e instrução sobre os direitos
sexuais e reprodutivos. O último ciclo
do PSE, realizado entre 2017 e 2018,
contou com a participação de 1.273
escolas de 136 municípios matogrossenses, sendo 888 escolas
consideradas prioritárias e integradas às
áreas de maior vulnerabilidade social.

mais corrosivos do que a ganância dos
antigos senhores da política e da economia.
De um lado criou as corporações públicas,
também conhecidas como poderes e as
empresas estatais. O conjunto permitiu o
surgimento de poderosas empreiteiras e
corporações privadas. Na mesma esteira o
serviço público também se transformou
numa poderosa corporação. Colonizaram
os cofres públicos!
O Estado brasileiro não suportou o
peso dessas corporações políticas. Mas há
um mal muito maior dentro desse conjunto
malvado: os partidos políticos. Um tipo de
corporações predadoras e cínicas.
Sustentam e se sustentam numa enorme
máquina de poder. Cara. Ineficiente. Cínica
ao extremo.
Quando o governo de Mato Grosso
enfrenta um ambiente enorme de crise
financeira e administrativa, está na
verdade, enfrentando esse conjunto
histórico a que me referi no parágrafo
anterior. Desmontar esse espírito
corporativo nacional é tarefa pra décadas.
São estados independentes dentro do

Estado nacional.
Vejo e antevejo o governo Mauro
Mendes e o próximo, talvez os próximos,
afundados dentro da agonia de resgate do
papel do Estado pra a sociedade não pras
corporações.
Encerro. Sozinho, o governo não
conseguirá quebrar a espinha das
corporações e trazê-las pra realidade que
falha com o morador das periferias e
oferecer-lhe o básico de saúde, educação,
segurança e saneamento. A sociedade é o
único parceiro possível pra ajudar a
enfrentar as corporações. Elas são
organizadas. Tem dinheiro, Tem poder e
tem forte articulação. Sabem com
eficiência fazer-se de vítimas. Ou fingir-se
boazinhas e apelam pros bons sentimentos
cívicos da população.
Vejo a gestão Mauro Mendes
afundada nessa luta inglória diante de uma
sociedade morta e alienada!

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em Mato
Grosso.

Duas tragédias
A consciência lúcida do país assiste
estarrecida o desenrolar de duas tragédias.
Ambas, de certa forma, anunciadas. Ambas
que, ao fim e ao cabo, se interligam. O
curioso é que aquela que aparentemente
teria causa física, no fundo, tem uma razão
política. E, assim, ambas são fruto de uma
mesma cultura.
A catástrofe de Brumadinho tem
direta ligação com a ocorrida três anos atrás
em Mariana. Não porque a mesma empresa
– a Vale do Rio Doce – tenha participação
acionária em ambas. A questão central, que
no caso as unem, chama-se leniência,
impunidade, desleixo. Depois do ocorrido
em Mariana era de se esperar que houvesse
um rigor maior nas supervisões técnicas de
todas as barragens existentes no Brasil. Era
de se esperar igualmente que sentenças
rigorosas fossem expedidas, com as
consequentes punições aos responsáveis.
Nenhuma coisa nem outra
aconteceu. Explicações para tal devemos
buscá-las na Procuradoria-Geral da
República, nos Ministérios Públicos federal
e de Minas e no Judiciário. Tivesse havido
uma atuação mais expedita e presente da
parte dos poderes públicos, sublinho aqui o
plural para não colocar apenas sobre os
ombros do Executivo a responsabilidade, e
com certeza os administradores de
barragens teriam adotados providencias
preventivas mais sérias.
Sob o peso da lei, já que às vezes é
inócuo o apelo à consciência ambiental,
inspeções e laudos formais em prazo
determinado teriam sido realizados. Nada
disso aconteceu e o resultado é esse que se
vê. Ninguém foi punido, as famílias
contaram os mortos, os ecossistemas e a
fauna foram dura e irreversivelmente
atingidos. E tudo continua como dantes.
Ninguém paga pela irresponsabilidade. E,
em meio à onda de que os controles
ambientais serão afrouxados pelo novo
governo, como se em qualquer tempo

tivessem sido rígidos, a tragédia se repete.
A segunda tragédia da temporada
assume uma performance mais sofisticada,
digamos, mas de igual impacto.
O vice-presidente da República, no
exercício da presidência, assinou no último
dia 24 o Decreto 9.690/2019. Essa norma
altera regras para a aplicação da Lei de
Acesso à Informação. Promulgada em 2011,
a Lei representou avanço significativo na
transparência do poder público. Portanto, a
conquista de um direito fundamental para a
cidadania. O Decreto, ao contrário do que
afirmou o assinante, é um retrocesso, pois
diminui a transparência dos atos
governamentais. O Decreto de 2012, que
regulamentou a LAI, definia os documentos
que poderiam ser determinados como
“ultrassecretos”, “secretos” e “reservados”.
Os primeiros estão sob o manto do
sigilo por até 50 anos, os secretos por até 30
anos e os reservados por até 10 anos. O que
muda com o recente decreto? Antes a
competência para a decretação do sigilo de
ultrassecreto estava restrita ao presidente, ao
vice, aos ministros de Estado, aos
comandantes das Forças Armadas e aos
chefes de missões diplomáticas, enquanto
que o grau de secreto podia ser conferido por
essas autoridades e mais os titulares de
autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista. Ao todo, não
mais que duas e meia centenas de pessoas. E
agora? Ao estender essas prerrogativas aos
cargos comissionados (DAS 101.5 e 101.6)
calcula-se que mais de mil pessoas terão
esse nível de responsabilidade. É muito.
A par de ser inegavelmente
obstáculo à consolidação da Democracia,
encerro com considerações de ordem
política e jurídica. A primeira apontando que
o vice-presidente está rasgando uma das
bandeiras erguidas pelo presidente eleito.
Como se viu, o presidente fez, desde mesmo
antes da campanha eleitoral, exaltadas
declarações contra a corrupção,

EXPEDIENTE

prometendo, entre outras coisas, abrir a
caixa preta das administrações petistas. Essa
mensagem foi reforçada no discurso de
posse.
E ainda agora, no ultimo dia 7, na
posse dos dirigentes do Banco do Brasil, da
Caixa Econômica e do BNDES, enfatizou:
“Transparência acima de tudo. Todos os
nossos atos terão que ser abertos para o
público”. Ora, a transparência, como
reconhece o presidente, é condição essencial
para o cumprimento das metas colocadas de
luta contra o crime organizado e a máquina
da corrupção. O decreto em nada contribui
para esse objetivo. E, então, Mourão?
A observação sob o aspecto jurídico
assusta pela simplicidade aparentemente
não percebida. Ao aumentar o numero de
pessoas que podem decretar o caráter de
ultrassecreto e secreto a documentos
aumenta-se, por conseguinte, o numero de
pessoas que tomarão contato com relevantes
segredos de Estado. Por acaso, tal
circunstancia não representa ameaça para a
segurança nacional? De outra parte, ao
permitir que pessoas que não pertencem ao
serviço público de carreira como assessores
comissionados, dirigentes máximos de
autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista tenham
acesso a tais documentos estará
seguramente fragilizando estratégias
governamentais.
As vidas de moradores e dos
funcionários da Vale se perderam para
sempre em Brumadinho. Danos ambientais
como os observados em Mariana em 2015
não serão recuperados nesta geração. O
decreto recém assinado ameaça eliminar a
eficácia da Lei Acesso à Informação,
instrumento vital para a sobrevivência da
Democracia.
SEBASTIÃO CARLOS GOMES DE
CARVALHO é advogado e professor.
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MANUTENÇÃO

Com a obra de substituição de canos, não vai mais haver problemas da falta de água por rompimento de tubulações

Serviços de troca da rede de água
acontecem no centro de Cáceres

Assessoria

Foto: Assessoria

A

prefeitura de Cáceres,
através da Autarquia
Águas do Pantanal, está
dando sequência ao programa
que pretende substituir toda a
rede antiga de distribuição de
água na cidade, principalmente
no Centro, onde algumas
tubulações possuem mais de 50
anos de existência. São tubos de
amianto que não suportam a
pressurização da rede, pois além
de não serem indicados para
distribuir água potável, estão
deteriorados, praticamente
desmanchando, o que ocasiona
constantes rompimentos,
provocando a falta do produto nas
torneiras e desperdícios com
vazamentos ruas a fora.
Nesta semana, um dos
locais que está passando por essa
histórica troca é em frente ao
Banco Bradesco, coração do
Centro Comercial da cidade.
Para que essas trocas
aconteçam, a Prefeitura está
investindo cerca 50 milhões de
reais com recursos próprios. A
previsão é substituir
aproximadamente 17
quilômetros de canos condutores
antigos.
O prefeito Francis Maris

tubulações, informa o diretor da
Autarquia Águas do pantanal,
Paulo Donizete.
Em muitos locais, como
na região do Bradesco, vinha
ocorrendo semanalmente
problemas de rompimentos nos
canos antigos, com meio século
de existência.
O total da rede de amianto
a ser substituída é de 15.000

SHOW DE PRÊMIOS

Thales ganha principal prêmio
da Campanha Natal da ACEC
Da Redação

A

Obra substitui tubulações antigas no centro da cidade

disse no início desse trabalho que
se trata de uma obra importante
para a população. “O imposto que
o munícipe paga, IPTU, ISS e
outros, é devolvido em
importantes obras. Sem dúvida,
uma das mais importantes obras
dos últimos 50 anos em Cáceres,
que trará mais qualidade, mais
saúde e evitará a falta de água”,
salientou o prefeito.

O investimento prevê,
além da troca dos canos, a
construção ou instalação de
caixas d'água nos bairros, novas
bombas de captação e adutoras
para levar água em cada casa, de
cada morador.
Com a obra de
substituição de canos, não vai
mais haver problemas da falta de
água por rompimento de

ALERTA

Relatório aponta riscos médio e baixo
nas barragens da região de Cáceres
Da Redação

T

rês anos depois da
tragédia em Mariana-MG
e agora na cidade de
Brumadinho-MG, pouca gente
sabe que Mato Grosso possui 30
barragens corretamente
cadastradas, sendo que 14 delas
têm potencial de médio risco.
uma delas de alto e as demais de
baixo risco. Os dados são da
Agência Nacional de Mineração ANM e foram publicados
recentemente.
O que chama a atenção é

metros, em toda área urbana, que
serão substituídos por canos
plásticos, de PVC.
Como a Autarquia está
fazendo com recursos próprios e
com profissionais da própria
Autarquia, além de realizar com
baixo custo, também não provoca
grandes transtornos porque o
serviço será executado a médio
prazo.

que segundo consta a barragem
da Vale, localizada na zona rural
de Brumadinho não era
considerada de alto risco, e
mesmo assim se rompeu,
causando danos ambientais e
humanos.
Em Mato Grosso a única
barragem considerada de alto
risco foi a BR Ismael, localizada
em Poconé, mas que foi
interditada desde o ano passado.
As demais foram consideradas no
relatório da ANM publicado no
Foto: Google Earth

dia 19 de janeiro como sendo de
médio e baixo risco.
Na região de Cáceres, das
cinco barragens, localizadas em
Rio Branco, Vila Bela da
Santíssima Trindade e Pontes e
Lacerda, somente a barragem da
empresa Prometálica Mineração,
em Rio Banco foi classificada no
relatório como de risco médio, as
demais são de baixo risco, porém
caso haja algum acidente as
Barragem de Dique de Finos e
EPP, Vila Bela e Pontes e
Lacerda, respectivamente, são
apontadas com potencial de
danos em Mato Grosso.

Associação Comercial e
Empresarial de Cáceres ACEC, realizou no dia 22
do corrente mês o sorteio do
Show de Prêmios relativo a
Campanha de Natal 2018.
A campanha foi lançada
com o intuito de aquecer as
vendas e impulsionar o comércio
durante o período de fim de ano.
Nesta edição das 160
empresas associadas, 55
participaram da campanha.
Com um total de 75.200
cupons, o sorteio foi realizado no
salão do Rotary Club de Cáceres e
contou com uma grande plateia,
formada pelo público em geral,
lojistas e autoridades.
Para a diretoria, a ACEC
cumpriu seu papel de promover
emprego e renda, promovendo
vendas, e nesse contexto, o show
de prêmios alcançou seu objetivo
e
a campanha superou as

expectativas.
C o n f i r a o s G a n h a d o re s ,
seguindo a ordem nome,
número do cupom e premiação:
-Manoel Carlos Rodrigues
Santos -11.945 - sanduicheira;
-Mauricio Fernandes Neto 61.586 - liquidificador;
-Adriana Ribeiro de Pinho 70.318 - ventilador;
-Remanso João Gabriel - 16.785
- tablet;
-João Viana - 9.320 - forno
microondas;
-Rosimeire Mendonça - 15.601 notebook;
-Israel de Souza Silva - 74.102 geladeira;
-Gilma Vieira da Silva - 46.964 TV 40 polegadas;
-Eduardo de Mello Greyck 52.105 - iphone 8;
-Thales Brito - 4.578 - moto
Honda Biz 110 cc
Foto: ACEC

Sorteio do Show de Prêmios foi prestigiado por grande público

Barragem que oferece maior risco está desativada
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FIM DA PIRACEMA

Trechos de divisa com outros estados, a restrição se estende até o dia 28 de fevereiro em função de normas federais

Assessoria/Sema

Foto: Ilustrativa

Mesmo com a liberação da pesca algumas regras precisam ser seguidas

C

om o fim da Piracema hoje,
a pesca estará liberada nos
rios de Mato Grosso. Nos

rios federais, que passam por mais
de um estado, a pesca também
estará liberada nos trechos que

percorrem o território matogrossense a partir de amanhã, 1º de
fevereiro.

AÇÃO CIVIL

MPF/MT aciona judicialmente prefeito de
Cáceres por improbidade administrativa
Assessoria

O

Ministério Público Federal
em Mato Grosso
(MPF/MT), por meio da sua
unidade em Cáceres, ingressou com
Ação Civil Pública (ACP) contra o
Prefeito do Município de Cáceres
Francis Maris Cruz, e contra o
Secretário Municipal de Cultura Jair
Cestari. O objetivo da ação é garantir
a responsabilização dos requeridos
pelos danos causados ao imóvel de
propriedade do município conhecido
como Palácio do Governo
Municipal, que sofreu um incêndio
em 07 de outubro de 2015, tendo os
danos sido agravados
posteriormente em razão de
atividade de limpeza realizada pela
administração municipal.
O imóvel teve sua
relevância histórica declarada pela
Administração Pública de Cáceres.
Além disso, é um dos elementos
essenciais ao conjunto
arquitetônico, paisagístico e
urbanístico, que basicamente
constitui o centro histórico da

cidade, tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) e pelo Estado de
Mato Grosso.
No decorrer da instrução do
i n q u é r i t o c i v i l n º
1.20.001.000136/2015-56, que
resultou na ACP, foram colhidos
dados que comprovam a ação
negligente dos réus em relação à
conservação do patrimônio público,
materializadas na condução
imprudente e desidiosa dos projetos
para a reforma do prédio, bem como
na total falta de cuidados com o
imóvel antes e depois do incêndio,
fator que contribuiu para a
amplificação dos danos causados ao
bem público. Conforme consta na
ACP, “os réus praticaram e
concorreram para a prática dos atos
de improbidade administrativa que
acarretaram dilapidação do
patrimônio público e danos à
coletividade”.
D e a c o r d o c o m
recomendação do MPF, foram
Foto: Arquivo

Prédio está abandonado

determinadas providências quanto à
restauração e conservação do
imóvel, inclusive já haviam sido
reservados R$ 900.000,00
(novecentos mil reais) por parte da
União e Estado de Mato Grosso. A
administração municipal porém,
deixou de apresentar projeto para
reforma do imóvel mais importante
que compõe seu patrimônio.
Nesse sentido, o procurador
da República Felipe Antônio Abreu
Mascarelli, responsável pela ACP,
frisa que “não bastasse, a
negligência posterior ao incêndio,
com a demora de meses para adoção
de providências recomendadas pela
Superintendência do Iphan em Mato
Grosso, da qual teve ciência o réu
Francis Maris, revela a permanência
de um estado omissivo ilegal na
proteção e conservação de bem
pertencente ao acervo imobiliário do
Município de Cáceres”.
Diante disso, o MPF requer
a condenação dos réus Francis Maris
e Jair Cestari ao ressarcimento pelos
danos morais coletivos causados
pelo incêndio no Palácio do Governo
Municipal, pela perda da chance da
reforma e pela intervenção
desastrosa posterior ao incêndio, a
serem arbitrados em valor não
inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Palácio do Governo Municipal – o
prédio foi inaugurado no dia 25
dezembro de 1929, por iniciativa do
Intendente Geral Dr. Leopoldo
Ambrósio Filho, inicialmente com o
objetivo de sediar o Governo
Municipal, como então se
chamavam as atuais prefeituras.
Prestes a completar 90 anos de
existência, o imóvel apresenta
imensurável relevância histórica,
com características da arquitetura
neoclássica, detalhes renascentistas
greco-romanas e composição de
desenhos em rococó.
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Porém, nos trechos que
fazem divisa com outras unidades
da federação, em que uma margem
está dentro de Mato Grosso e a outra
margem em outro Estado, a
proibição continua até dia 28 de
fevereiro.
A Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema)
disponibiliza em seu site um mapa
identificando os rios federais de
divisa e sua localização, além dos
trechos de rios com áreas de
proteção integral.
“ To d o s o s r i o s q u e
percorrem o território matogrossense estão liberados a pesca a
partir de 1º de fevereiro, inclusive
os trechos dos rios federais que
percorrem o estado. Mas a
população precisa se atentar para os
trechos limítrofes, que são os que
estão na divisa.
Este peixe também não
pode ser comercializado nem
transportado para outro estado”,
esclarece a secretária executiva do
Conselho Estadual de Pesca
(Cepesca), Gabriela Priante.
Mesmo com a liberação da
pesca nos rios ou trechos que
percorrem Mato Grosso, a pesca
continua proibida nas áreas de
Unidades de Conservação, onde a
proibição é permanente.
Estes locais de proteção
integral possuem uma série de
restrições, entre elas as atividades
de pesca durante qualquer período
do ano.
“A pesca será liberada
somente em áreas que não possuem
restrições legais. Nas 68 Unidades
de Conservação de proteção
integral municipal, estadual e
federal existentes no Estado, é
permanentemente proibida”,
explica Gabriela, que alerta para
punição em caso de desrespeito à
legislação ambiental.
Outras regras - A partir do dia 1º de
fevereiro, quem for pego pescando
em trechos de divisa dos rios
federais ou em áreas de Unidades de
Conservação sofrerá sanções, que
vão des de a apreens ão de
equipamentos e pescado, até a
detenção e multa.
Com a liberação da pesca
algumas regras precisam ser

seguidas entre elas: estar habilitado
com a carteira de pesca, não usar
petrechos proibidos e respeitar a
cota e tamanho mínimo do pescado,
que para amador é de 5 quilos e 1
exemplar e para profissional é de
125 kg por semana.
Período de defeso - Estudos
científicos conduzidos pela
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) apontam que nas
três bacias do estado de Mato
Grosso, os meses de outubro,
novembro e dezembro são aqueles
que têm maiores probabilidades de
atividade reprodutiva dos peixes,
com valores superiores a 80%.
A pesquisa foi realizada
com dados disponíveis desde 2004,
tanto os coletados pela Sema,
quanto pelas Universidades
Estadual e Federal de Mato Grosso
(Unemat e UFMT), e o Centro
Universitário de Várzea Grande
(Univag). Para a definição do
Período de Defeso, foram incluídos
na análise 9.215 indivíduos de
diferentes espécies
Os resultados dos estudos
foram compartilhados com todos os
integrantes do Cepesca. Compõem
o grupo representantes das
secretarias de Meio Ambiente,
Turismo, Cultura, Ministério
Público Estadual, UFMT, Unemat,
colônias de pescadores, entidades
do terceiro setor, Ibama e
representantes do setor empresarial
do turismo da pesca.
Piracema - Iniciada em 1º de
outubro em Mato Grosso, a
Piracema é período em que os
peixes estão em processo de
reprodução.
A pesca nesse período é
crime e acarreta em prisão e multa
que varia de R$ 1 mil a R$ 100 mil
com acréscimo de R$ 20 reais por
quilo de peixe encontrado. A pesca
amadora e o pesque e solte também
estão proibidas neste período.
Nos rios de divisa com
outros estados, que são federais, o
período de defeso começou em
novembro e termina em fevereiro.
Serviço - A pesca predatória e
outros crimes ambientais podem ser
denunciadas por meio da Ouvidoria
Setorial da Sema: 0800-65-3838 ou
pelo aplicativo MT Cidadão.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Decisão determina que 80% dos efetivos e 100% dos comissionados continuem trabalhando

TJ cita prejuízo a 22 mil estudantes e
praticamente encerra greve na Unemat
Tarley Carvalho

Foto: Arquivo

prejuízos pessoais e o Estado poderá
experimentar danos de ordem social”,
ponderou.
Além disso, o Governo também
argumentou que, apesar os servidores
cumprirem o estabelecido de 72 horas após o
comunicado para deflagrar a greve, não

houve tentativa de negociação com o Poder
Executivo Estadual. Embora, o secretáriochefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, tenha
avisado com antecedência que os servidores
deveriam debater o assunto na Assembleia
Legislativa, o que se não mostrou nenhuma
efetividade, já que os servidores precisaram

ocupar o espaço da Casa de Leis para protelar
a votação dos projetos.
O ato também se mostrou sem
efetividade prática alguma, já que, logo após
a desocupação – com esperança de mais
debates por parte dos servidores – os projetos
foram aprovados.

SOLIDARIEDADE

Juíza faz campanha para arrecadar
material escolar a alunos carentes
Redação c/ Assessoria
solidariedade e a preocupação em
incentivar a permanência dos alunos
em sala de aula fizeram com que a
juíza da Comarca de São José dos Quatro
Marcos, Lilian Bartolazzi Bianchini
Laurindo, tivesse a ideia de promover uma
campanha de arrecadação de material
escolar.
A campanha teve início na
segunda-feira, 28, e se estende até dia 11 de
fevereiro, onde caixas com o slogan “Lugar
de criança é na escola” foram disponibilizas
em três postos de coleta: no Fórum da
Comarca, Supermercado Lima e Atacado
Marchi. No dia 12, todo material arrecadado
será recolhido para montagem de kits
escolares. O material será entregue na
primeira semana do ano letivo de 2019 a
cerca de 200 crianças, de seis a 11 anos,
matriculadas do 1º ao 5º ano, da Escola
Estadual 15 de Junho, no Bairro Zeferino I,
que atende a comunidade da Cohab Canaã,
na periferia, sem esgoto encanado e poucas
ruas asfaltadas, em São José dos Quatro
Marcos.
Considerando que é missão de
todos promover a proteção e os interesses das
crianças, a magistrada conclama integrantes
do Ministério Público, Defensoria Pública,
OAB, prefeitura e câmara municipal,
Conselho Tutelar, autoridades das Polícias
Civil e Militar e toda a população da cidade
para aderirem à campanha de arrecadação de
material escolar.
“O projeto tem dois objetivos
principais. O de aproximar o Poder
Judiciário das crianças e adolescentes da
Comarca e de incentivar a permanência
dessas crianças na escola. Muitas delas são
carentes e muitas vezes não tem um material
adequado para o estudo, mesmo que seja
simples, como um caderno bonito, lápis

A

Desembargadora Nilza Carvalho, praticamente, anulou a greve

O

Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por meio de decisão monocrática da
desembargadora Nilza Maria Pôssas
de Carvalho, praticamente, anulou a greve
iniciada pelos servidores públicos da
Universidade Estadual de Mato Grosso
(Unemat). A determinação da magistrada
obriga a manutenção de 80% dos
funcionários efetivos e de 100% dos
comissionados em exercício. A decisão é de
segunda-feira (28).
Os servidores anunciaram a greve
na última terça-feira e, diante do prazo de 72
horas para ela começar, a categoria iniciou a
paralisação nesta segunda. Eles cobram a
regularização do 13º salário daqueles que
não receberam em 2018, dos salários de
dezembro, além da concessão da Revisão
Geral Anual (RGA).
No pedido, onde protocolou pela
ilegalidade do movimento grevista, o
Governo do Estado afirmou que a
paralisação prejudica milhares de
acadêmicos matriculados em diversos
campus na Unemat espalhados pelo Estado.
“A paralisação em referência prejudicará,
diretamente, os 22.593 acadêmicos, sem
contar os usuários dos diversos serviços
públicos prestados pelos docentes e
discentes à comunidade por meio dos
projetos desenvolvidos pela Unemat,
Autarquia Estadual em que os trabalhadores
integrantes do Sintesmat [Sindicato dos
Trabalhadores da Educação Superior do

Estado de Mato Grosso] prestam seus
serviços”, diz pedido do Poder Executivo.
O Governo do Estado também
chegou a citar a dificuldade financeira pelo
qual o Estado estaria atravessando no
momento, o que culminou na decretação de
Estado de Calamidade Pública, em busca de
reequilíbrio das contas públicas.
Os argumentos foram acatados,
parcialmente, pela magistrada, que
determinou que 80% dos servidores efetivos
continuem trabalhando durante a greve na
instituição. “Com essas considerações, em
razão da presença dos requisitos previstos no
artigo 300, caput do Código de Processo
Civil/2015, defiro a tutela de urgência, para
determinar ao requerido, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, a manutenção de 80%
dos servidores em exercício de suas funções
normais e 100% dos servidores
comissionados, sem prejuízo de outras
medidas coercitivas”, completa.
A magistrada também chegou a
citar os argumentos do Governo acerca do
possível prejuízo aos estudantes, afirmando
que a paralisação poderá ocasionar danos de
ordem social.
“O perigo de dano também está
evidenciado, diante da paralisação do
serviço de educação – nível superior, pois,
caso se efetive a paralisação dos servidores
certamente milhares de alunos e os usuários
dos diversos serviços públicos prestados à
comunidade por meio dos projetos, sofrerão

colorido e borracha”, justifica a juíza.
A agente da Infância e Juventude
da Comarca, Sandra de Lima Longhi, diz que
esta será a primeira campanha de
arrecadação de material, mas várias outras
ações feitas pelo Poder Judiciário que
envolvem crianças e adolescentes têm tido
boa aceitação da sociedade quatromarquense.
“A comunidade atendida é muito
carente e tem muitos casos de pedido de
pensão alimentícia e de crianças envolvidas
com infrações, e, por isso, vimos
necessidade de apoio e aproximação do
Judiciário”, diz ao revelar que tem esperança

que a campanha seja um sucesso. “Nós,
servidores do Fórum vamos colaborar
também”, antecipa. “Em outra oportunidade
faremos campanhas para outras unidades”.
Para a diretora da Escola 15 de
Junho, Sirlei de Brito de Oliveira, que
trabalha com criança há 27 anos e está em
cargo de direção há nove anos, a iniciativa é
muito bem-vinda, pois ajuda na autoestima
dos alunos. “Muitos chegam com mochila e
material, mas têm aqueles que não tem nada e
ficam tristonhos e envergonhados”, conta.
“Muitas vezes os funcionários das escolas
adotam alguns deles, mas não conseguimos
atender a todos”.
Foto: Assessoria

Caixas coletoras já estão disponíveis

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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A íntegra de cada lei foi divulgada no Diário Oficial. Apenas a emenda que cita o artigo 19, inciso XIV, no projeto de lei da Reforma Administrativa foi vetado

Governador sanciona quatro projetos
aprovados pela Assembleia Legislativa
Redação c/ Assessoria
Foto: Gcom

Medidas entraram em vigor desde ontem

O

s projetos de leis:
Reforma Administrativa;
o novo Fundo Estadual
de Transporte e Habitação
(Fethab); a alteração de
competências no âmbito do MT
Prev e a lei que prevê os critérios

para a concessão da Revisão
Geral Anual (RGA) dos
servidores públicos, foram
sancionados pelo governado
Mauro Mendes, na segundafeira,28. Os quatro projetos de lei
compõem o Pacto por Mato

Grosso, e visam buscar o
equilíbrio financeiro do Estado,
assim como a quitação de débitos
com o pagamento da folha
salarial dos servidores e
fornecedores,
e foram
aprovados pela Assembleia

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Legislativa na semana passada.
A íntegra de cada lei foi
divulgada no Diário Oficial.
Apenas a emenda que cita o artigo
19, inciso XIV, no projeto de lei
da Reforma Administrativa foi
vetado. As demais emendas
foram todas mantidas pelo
governador.
O governo ainda irá
analisar as emendas do projeto da
Lei de Responsabilidade Fiscal
Estadual.
ENTENDA AS MEDIDAS
Reforma administrativa - A
reforma prevê a redução de 24
para 15 secretarias de Estado. Em
relação às empresas públicas que
constam no projeto, o Governo
irá avaliar as emendas propostas
pelos parlamentares para
posterior manifestação.
Fethab - Com a reedição do
Fethab, o Estado possui previsão
de arrecadação de R$ 1,46 bilhão
neste ano. Isso representa um
acréscimo de R$ 450 milhões
(30% do total arrecadado) à
Secretaria de Infraestrutura para
investimentos na manutenção das

rodovias estaduais. Além dos
30% destinados à Sinfra, 10% dos
recursos do Fethab serão
repassados ao MT PAR, enquanto
o restante (60%) será aplicado
nas áreas de saúde, educação,
segurança pública e assistência
social.
MT Prev - A lei permite que a
Diretoria Executiva do MT Prev
possa elaborar estudos e
proponha ao governador as
medidas a ser tomadas para cobrir
o rombo da previdência no
Estado, que atualmente supera a
faixa de R$ 1,2 bilhão.
RGA – A nova legislação cria
critérios para a concessão da
revisão geral anual da
remuneração e subsídio ao
servidor público, que fica
condicionada à existência de
capacidade financeira do Estado
para que os compromissos
possam ser honrados.
Todavia, caso o Governo
não tenha capacidade financeira
de pagar nos próximos dois anos,
terá que encaminhar novo projeto
de lei para discutir o tema.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

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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DE LAVADA

O Luverdense encara o lanterna Juara, na próxima rodada

Técnico do Luverdense valoriza vitória
sobre o Sinop e diz que há muito a evoluir
Só Notícias

Foto: Só Notícias

O

Técnico do Luverdense, Júnior Rocha

3ª RODADA

Técnico do Juara na expectativa da liberação de
quatro reforços para enfrentar o Luverdense
Só Notícias

O

técnico do Juara,
Odilon Júnior, está na
expectativa que mais 4
jogadores possam ser
regularizados, ainda esta
semana, no Boletim

Informativo Diário da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) para compor a
equipe que vai a campo contra
o Luverdense, pela terceira
rodada com Campeonato
Foto: Julio Tabile

Juara aguarda regularização de mais 4 jogadores
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técnico Júnior Rocha
valorizou muito a
vitória do Luverdense,
por 3 a 0, sobre o Sinop, no
sábado, em Lucas do Rio
Verde, pela segunda rodada do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
Ele enalteceu o
empenho e a dedicação dos
jogadores. “Tenho o maior
respeito ao Sinop que a cada
ano se estrutura mais. É uma
equipe extremamente
competitiva e organizada, mas
a gente conseguiu colocar em
prática tudo aquilo que nós
treinamos durante a semana.
Fomos felizes na
maioria das oportunidades de
gols que criamos. Estou ciente
que temos ainda alguns ajustes
para fazer e temos muito a
evoluir ainda” avaliou.
Questionado sobre a
atuação do árbitro, que foi
bastante contestada pelo
treinador adversário, Júnior
Rocha disse que “a questão

arbitragem é sempre muito
complicado. Eu também
reclamo, mas é muito difícil
apitar um jogo de futebol. Eu
apito treino e me complico,
agora tu imagina apitar um
clássico movimentado. Os
árbitros são seres humanos,
que estão passiveis de erros e
nós precisamos respeitá-los”,
concluiu.
O Luverdense encara o
lanterna Juara, na próxima
rodada.

Tabela de
Classificação
1º Cuiabá 6 pontos
2º Operário VG 4
3º Mixto 4
4º Luverdense 3
5º Sinop 3
6º Dom Bosco 3
7º União 2
8º Araguaia 2
9º Operário FC 0
10º Juara 0

Mato-grossense Eletromóveis
Martienello, neste sábado, às
20h, em Lucas do Rio Verde.
“Para o jogo não tem
como substituir ninguém até
porque essa é nossa situação.
Estamos na expectativa dos
atletas entrarem no BID para a
gente fazer alguma outra
mudança, mas o esquema
tático continua o mesmo.
Sabemos da nossa condição e
temos que jogar com o pé no
chão, fechadinho, se
conseguirmos o empate contra
o Luverdense, para nós já é um
bom resultado”, disse o
treinador. No final de semana,
em Sinop onde enfrentou o
Cuiabá, o Juara jogou bem
apesar da derrota por 2 a 1.
O diretoria time da
cidade de Juara espera a
regularização do estádio
Danilo Pagot para jogar em
casa as próximas partidas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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******************
Embelezando nossa High Society e
contagiando com seu sorriso
gostoso, a princesinha Luisa, filha
do colunável casal Geraldo Fidélis
e Fernanda Gattas. Ela
que
celebrou seu primeiro aninho de
vida cercada de muito amor da
família e amigos.
Que Papai do Céu derrame
bênçãos de saúde e felicidades.
Beijinhos a aniversariante...

By Rosane Michels

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

Esotérico
Vênus em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em seu signo,
indicando dias de maior
envolvimento com projetos
de médio prazo, pessoais e
profissionais, especialmente
envolvendo pessoas e empresas
estrangeiras. Boas novidades trazem a
liberdade que busca há muito tempo.

Vênus em Sagitário começa
a receber um ótimo aspecto
de Urano em Áries,
indicando dias de boa
comunicação e necessidade
de aumentar seus
conhecimentos. Pode ser um período em
que os estudos são retomados ou de uma
nova formação acadêmica. Um novo
contrato pode ser assinado.

Vênus em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Áries, indicando
dias de maior envolvimento
com sociedades e parcerias
financeiras. Uma grande
soma de dinheiro pode começar a ser
negociada. Um empréstimo pode ser
aprovado nos próximos dias. Ótimo período
para novos investimentos.

Vênus em Sagitário começa
a receber um ótimo aspecto
de Urano em Áries,
indicando dias de
movimento positivo nas
finanças, com mudanças
eficientes na forma de ganhar dinheiro
que, neste momento é símbolo de
liberdade. Dias ótimos para se envolver
em novos investimentos.

Vênus em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Áries, indicando
dias de movimento agradável
na vida social e nos
relacionamentos,
especialmente os afetivos. O momento
pode envolver uma pessoa especial, que
entra em sua vida e mexe com seu coração.
Um namoro pode começar.

Vênus em seu signo
começa a receber um ótimo
aspecto de Urano em Áries,
indicando dias de
libertação de amarras e
apegos que não fazem nenhum sentido
nesta sua fase de vida. O período pode
estar relacionado a uma viagem, ao
encontro com alguém especial ou
mesmo um novo projeto.

Vênus em Sagitário começa
a receber um ótimo aspecto
de Urano em Áries,
indicando dias de
movimento positivo no
trabalho e na saúde. O momento pode
envolver a decisão de cuidar com mais
carinho da saúde e começar um programa
de alimentação e exercícios. Um novo
projeto de trabalho ou emprego pode surgir.

Vênus em Sagitário começa
a receber um ótimo aspecto
de Urano em Árie,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de intimidade com os que ama. Você
estará mais fechado e voltado para
emoções mais profundas, que passam por
um momento de equilíbrio e libertação.
Uma amor do passado pode retornar.

Vênus em Sagitário começa
a receber um ótimo aspecto
de Urano em Áries,
indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de uma pessoa
interessante, caso esteja só. Um romance
pode transformar-se em namoro
rapidamente. Se for comprometido, o
período promete alegrias e prazer.

Vênus em Sagitário começa
a receber um ótimo aspecto
de Urano em Áries,
indicando dias de
movimento intenso e
agradável na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
O período pode estar relacionado com
trabalhos em grupos ou equipes. Dias de
alegria e divertimentos.

Vênus em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Áries, indicando
dias de maior envolvimento
com sua vida doméstica e os
relacionamentos em família.
O período pode estar relacionado com
encontros e reuniões de amigos e parentes
queridos em sua casa. Dias de intenso
aconchego familiar.

Vênus em Sagitário
começa a receber um ótimo
aspecto de Urano em Áries,
indicando dias de
movimento em projetos
profissionais e planos de negócios, que
devem ser colocados em prática
rapidamente. O período pode estar
relacionado com uma promoção ou
aprovação de um novo projeto.

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

Sempre por dentro dos fatos e
acontecimentos da city o empresário
Geraldo e sua esposa Ângela,
proprietários da Leão Tour, leitores
assíduo do Correio Cacerense.
A g r a d e c e m o s a p re f e r ê n c i a e
desejamos um excelente dia.

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

Sorriso farto, ensinamentos sábios,
homem de uma generosidade ímpar, que
festejou mais um ano de vida. Grande
abraço ao amigo da família do JCC,
José Carlos Carvalho com votos de
felicidades, saúde, amor e muitas
realizações nesse novo ano de vida.
Feliz Niver!!!

Alô especial a nutricionista Sabrine Calone, que comemorou
com os familiares e amigos mais uma primavera. Sucessos,
saúde e muitos anos de vida é o que lhes desejamos. Felicidades
mil!!!

