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ESTADO DE GREVE
O estado de alerta é um indicativo para o governo reavaliar a postura e buscar uma negociação

Foto: Sintep

Os trabalhadores e as trabalhadoras da Educação estadual de
Mato Grosso decidiram, por unanimidade, aprovar as deliberações
do Conselho de Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no
Ensino Público de Mato Grosso. Em Assembleia decretaram o
Estado de Greve. O estado de alerta é um indicativo para o governo
reavaliar a postura e buscar uma negociação. Página 04

AUDITORIA

Foto: Arquivo

Trabalhadores da educação estadual decretam estado de greve

MUNDO ROSA

Prefeitura de Cáceres está na lista do TCE
Foto: Divulgação

Apadrinhados pelo Rotary
Club de Cáceres, o novo clube foi
fundado em cerimônia festiva com
a posse de 34 associadas, e entra
para a história do Rotary
Internacional, como o primeiro
clube formado apenas por
mulheres.

Uma investigação da Secex de Contratações Públicas, do Tribunal
de Contas de Mato Grosso, nos procedimentos licitatórios dos últimos oito
anos (2010 a 2018), revelou indícios de fraude à licitação praticada pelas
empresas Multipark Comércio e Serviços para Construção Ltda. e
Construpel Comércio e Serviços para Construção Ltda. e as Prefeituras de
Cáceres, Campo Verde, Cuiabá e Várzea Grande. Página 04
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Rotary Club Flor do Pantanal Cerimônia de posse
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Um mandado de
cumprimento de determinação
judicial ordenou o fechamento da
Cooperativa de reciclagem de lixo
Coomdec em razão de a mesma estar
em desacordo com as leis que
regulamentam o setor e que
envolvem o meio ambiente.
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Estado-maior pra Mauro Mendes
Os militares tem uma fórmula
de gestão que requer um Estado-Maior
em torno do comandante de qualquer
unidade. É um colegiado de oficiais
maduros e experientes que assessoram
o comandante e fazem dois tipos de
ligação: com a tropa e dela com o
chefe.
Funciona muito bem o sistema
de informações que chegam e que
saem. Nesse ponto é onde se localizam
as maiores confusões dentro de
qualquer gestão. Os governos civis
tem errado muito nessa área. Os
governadores em geral são muito
personalistas e querem resolver tudo
sozinhos. Recebem a primeira
informação bruta, sem qualquer
análise, tomam decisão...e erram
q u a s e s e m p r e . P e d r o Ta q u e s
exemplifica bem isso. Silval Barbosa
também.
Mauro Mendes enfrenta um
início de governo de confrontos
necessários com várias frentes de luta.
Mas é visível que não tem um EstadoMaior ao redor de si. Tem uns três ou
quatro secretários ou assessores
sobrecarregados e se cansando
rapidamente com a jornada
enlouquecedora.

DIREITO UNEMAT
A Unemat e a UFMT foram as únicas
instituições de ensino superior de Mato
Grosso, a receber o Selo Recomenda da
Ordem dos Advogados do Brasil em 2019. O
selo foi entregue a apenas 161 instituições de
ensino superior de todo país. A última vez
que a Unemat recebeu a premiação foi no
ano de 2016.
INFLAÇÃO
De acordo com dados divulgados pela
Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Preços
ao Consumidor – Classe 1, que mede a
inflação para famílias com renda até 2,5
salários mínimos, ficou em 0,61% em
janeiro deste ano. A taxa é 0,29 ponto
percentual acima do registrado em
dezembro de 2018 (0,32%). Em 12 meses, a
inflação acumulada chega a 4,29%.Em
janeiro, seis das oito classes de despesa que
compõem o índice apresentaram alta em
suas taxas de variação: transportes (de 0,52% para 1,84%), educação, leitura e
recreação (de 0,66% para 2%), habitação (de
0,10% para 0,19%), alimentação (de 0,83%
para 0,84%), despesas diversas (de 0,09%
para 0,27%) e comunicação (de -0,02% para
0,01%). Por outro lado, tiveram queda na
taxa os grupos vestuário (de 0,7% para 0,56%) e saúde e cuidados pessoais (de
0,29% para -0,02%).
ALMT
Com 20 votos favoráveis, o deputado
Eduardo Botelho (DEM) foi novamente
eleito presidente da Assembleia Legislativa,
para o biênio 2019-2021, na chapa
Experiência e Seriedade. E reafirmou o
compromisso em manter o diálogo,
concentrar esforços na situação econômica
de Mato Grosso, para melhorar os setores
essenciais, como saúde, segurança pública,
infraestrutura, educação e pagamento de
salários em dia. A diretoria foi composta
ainda pela deputada Janaina Riva (MDB)
que ocupa a 1ª vice-presidencia, 2º vicepresidente o deputado João Batista (Pros),
primeiro-secretário o deputado Max Russi
(PSB), 2º secretário o deputado Valdir
Barranco (PT), 3º secretário o deputado
Valmir Moretto (PRB) e 4º secretário o
deputado Paulo Araújo (PP). Com os 24
deputados em Plenário, a eleição também
registrou três votos contrários e uma
abstenção.
OPORTUNIDADE
A Sicoob Credisul está chegando em
Cáceres e oferece oportunidade de emprego
para quem quer cooperar e crescer junto. As
vagas são para diversas funções. Atendendo
ao princípio do cooperativismo de promover
o desenvolvimento econômico e social das
comunidades nas quais está inserida, a
equipe da nova agência será montada dando
preferência para pessoas da comunidade.
Para se candidatar a uma vaga na agência de
Cáceres, basta enviar o currículo para o email rh@sicoobcredisul.com.br.
PROCESSO SELETIVO
O Ministério Público do Estado de Mato
Grosso, por meio do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional, lançou edital
do processo seletivo para credenciamento de
estagiários para atuar nas promotorias do
interior do Estado. O exame de seleção visa o
preenchimento de 126 vagas, bem como a
formação do cadastro de reserva e é
destinado para estudantes de nível superior
em Direito. Em cada sede de promotoria
10% das vagas serão reservadas aos
candidatos com deficiência. As inscrições
poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de
fevereiro, das 8h às 23h59, exclusivamente
pelo site do Ministério Público
(www.mpmt.mp.br). O processo seletivo
será realizado em etapa única, consistente
em uma prova objetiva, de múltipla escolha.

Volto a um momento da
História de Mato Grosso. Em 1995
Dante de Oliveira assumiu o governo.
Completamente falido e desarticulado
política e financeiramente. Para cada
real arrecadado nos cofres estaduais se
devia 3. Sem contar pesadas dívidas
com a União. Mas ele trazia da
prefeitura de Cuiabá, onde foi prefeito
em segundo mandato pra governar o
Estado, uma equipe muito consistente
e afinada.
Tomo a liberdade de citar
alguns daqueles nomes, pedindo
desculpas por esquecimento de alguns.
Valter Albano, Guilherme e Frederico
Muller, Júlio Muller, Antero Paes de
Barros, Carlos Novelli, Alfredo
Menezes, Maurício Magalhães,
Vivaldo Lopes, Carlos Avalone,
Thelma de Oliveira. Em alguns
momentos fiz parte das mesas de
discussões.
Dante ouvia muito. Jogava na
mesa as discussões e provocava os
participantes. Às vezes esquentava a
discussão polarizando uns contra os
outros e apenas ouvia. Ao final
apaziguava os ânimos. Afinal a equipe
era jovem e se destemperava.
O interessante era a sua decisão

posterior. Era uma síntese de
tudo discutido mas filtrada sob a sua
inspiração política. Errava pouco nos
grandes temas.
Voltamos a Mauro Mendes. Com uma
frente de problemas muito parecida
como a de
Dante precisa apoiar-se num
Estado-Maior capaz de assessorá-lo e
de se comunicar com a estrutura do
Estado. Capta as informações, filtra,
analisa, leva ao governador pra
decisão final em cima de alternativas.
Governador é magistrado: opina na
sentença. Não no corpo do processo.
Uma dura constatação. Se o
governador Mauro Mendes se deixar
levar pela rotina palaciana e não
descentralizar o máximo pro seu
Estado-Maior nunca sairá da
mediocridade da rotina do governo.
Cá fora uma sociedade muito
mais forte e produtiva espera respostas
do líder aos grandes problemas
coletivos. A máquina pública é burra.
Escraviza e desgasta qualquer um!

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em
Mato Grosso.

Barragens: ética, responsabilidade técnica e criminal
Após uma tragédia como a que
ocorreu em Brumadinho, a sociedade
sempre pergunta: De quem é a culpa?
Quem são os responsáveis? E o que fazer
para evitar que tragédias como essa não
ocorram nunca mais.
Desde 2010 foi criada a Política
Nacional de Segurança de Barragens,
pela lei 12.334, que estabelece no artigo
4, que o empreendedor é o responsável
legal pela segurança da barragem. A
mesma lei ainda cria a obrigatoriedade
de existir um Plano de Segurança da
Barragem e um Plano de Ação
Emergencial (PAE) que estabelece, entre
outros itens, as ações a serem executadas
pelo empreendedor responsável pela
barragem, em caso de situação de
emergência, dentre elas, os
procedimentos preventivos e corretivos
a serem adotados em situações de
emergência, com indicação do
responsável pela ação.
A Portaria Nº 70.389/2017 do
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), órgão que
recentemente foi transformado em
Agência Nacional de Mineração
(ANM), criou o Cadastro Nacional de
Barragens de Mineração e o Sistema
Integrado de Gestão em Segurança de
Barragens de Mineração.
Neste ato normativo, fica criada a
exigência de o empreendedor apresentar

uma Declaração de Condição de
Estabilidade (DCE), além de um mapa
de inundação para auxílio na
classificação referente ao Dano
Potencial Associado (DPA), todos os
documentos citados devem ser
devidamente assinados pelo técnico
responsável.
A tragédia que ocorreu em
Brumadinho já possui dezenas de mortes
confirmas e centenas de desaparecidos.
Ao que tudo aponta, o local com maior
número de pessoas atingidas foi o
refeitório da mineração. E aí surgem
algumas perguntas importantes!
Como pode o refeitório da
mineração, ficar localizado a jusante (a
frente) da barragem, exatamente no
caminho que seria (e foi) percorrido pela
lama logo após o rompimento, sendo
que, dentre os documentos apresentados
pelos engenheiros, assinados pelos
responsáveis da mineração e recebidos e
pelo órgão de fiscalização, estava um
mapa de inundação? Será que o mapa
estava errado? Será que a mudança de
local do refeitório não foi considerada
como um procedimento preventivo?
Esse caso precisa ser esclarecido o
mais rápido possível, e ao que tudo
indica se desdobrará em vários
processos dentro das esferas civil,
trabalhista e criminal.
Em caso de culpa, os profissionais

EXPEDIENTE

envolvidos, devem responder
também ao devido processo ético no
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA). Conforme a
resolução 1002/2002 a tragédia se
enquadraria em muitas das condutas
vedadas citadas no artigo 10º, sejam elas
ante o ser humano e a seus valores; ante a
profissão; nas relações com os clientes,
empregadores e colaboradores; nas
relações com os demais profissionais: e
ante o meio.
Defendo investigações rigorosas,
com a garantia de defesa para todos, mas
também com punições exemplares. Faço
a ressalva, que em casos de tragédias
como a de Brumadinho e de Mariana,
que se repetiram em tão pouco tempo, a
punição deve também atingir os mais
altos escalões da companhia, somente
assim, quem sabe os grandes executivos
tenham de fato uma preocupação em
reduzir o risco e instalar uma cultural
o rg an izacio n al q u e p r eze p ela
segurança, pela vida e pelo meio
ambiente.
A mineração é fundamental para
sociedade, pois nada se faz sem ela, mas
a segurança nesta atividade econômica
precisa ser prioridade. Não se pode
simplesmente trocar vidas por lucro.
Caiubi Kuhn - Geólogo, mestre
em Geociências pela Universidade
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MUNDO ROSA

Apadrinhados pelo Rotary Club de Cáceres, o novo clube conta com 34 associadas

Cáceres ganha mais um Clube Rotary o "Flor
do Pantanal" composto por apenas mulheres
Da Redação
Foto: Reprodução

Benice Oliveira - Presidente do Rotary Flor do Pantanal

E

m comemoração aos 30
anos de admissão de
mulheres no Rotary

Internacional, foi fundado em
Cáceres, no dia 30 de janeiro, o
Rotary Club Flor do Pantanal.

Noite que entra para a história do
Rotary, pela fundação de um
clube composto exclusivamente
por mulheres.
Apadrinhados pelo
Rotary Club de Cáceres, o novo
clube conta com 34 associadas,
tendo como presidente Benice
Benedita de Oliveira, e com
certeza formam um time
vencedor e determinado,
características da mulher
moderna, com toques leves e
sutis, que sempre as levam a
vitória.
A cerimônia de posse foi
realizada no salão de eventos São
Francisco do Centro Diocesano e
contou com a presença das
autoridades rotárias:
Governadora do Distrito 4440
Marly de Fátima Ferreira, dos
governadores Vera Cintra Zago
(2002/03) e Antônio Jose Zago
(2012/13), do governador eleitor
2019/20 Washington Calado
Barbosa e do Presidente do
Rotary Club de Cáceres, Jorge
Antonio Rodrigues.
Entre as autoridades que
prestigiaram a posse, a viceprefeita Eliene Liberato Dias e o

CUMPRA-SE

Cooperativa de reciclagem de lixo é
fechada por determinação judicial

presidente da câmara
Rubens de Macedo.
Para a Governadora
Marly, a criação do Rotary Club
Flor do Pantanal é uma
homenagem às mulheres do
mundo todo, que ajudam na
transformação da nossa
realidade.
“O Rotary está em

transformação, a
organização está se adaptando a
um contexto de mundo em rápida
evolução nós não podemos
esperar as oportunidades para
causarmos impacto, temos que
estar juntos para mudar a nossa
realidade e construir um mundo
mais justo e fraterno,” finalizou a
Governadora.

EXTENSÃO

Inscrições para Oficina Ateliê
Escola da Unemat começam hoje
Hemilia Maia

A

s inscrições para a “Oficina
Ateliê Escola” da
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) iniciam hoje
(06). O curso de desenho e pintura,
sob a coordenação e instrução do
artista plástico Amaro Dias, é
gratuito, assim como o material que
é fornecido pelo projeto. As telas
produzidas pelos alunos do curso
farão parte do acervo da
universidade.
Os interessados tem até o
dia 22 de fevereiro para efetuaram a
inscrição na coordenação do
c â m p u s J a n e Va n i n i , s a l a
Patrimônio, em Cáceres. Estão
disponíveis 16 vagas divididas em
duas turmas. As aulas da turma
Noturno serão ministradas as
segundas-feiras das 18h às 20h e as
da turma Vespertino as terças-feiras

das 15h às 17h.
O início das aulas do
período noturno acontece em 11 de
março e do vespertino no dia 12. As
aulas são realizadas na sala B, do
Ginásio de Esporte da Unemat na
Cidade Universitária.
Para inscrição é necessário
atender alguns pré-requisitos como
ser acadêmico ou servidor da
Unemat; aluno da rede pública
municipal ou estadual com 15 anos
ou mais; e, possuir alguma
habilidade para desenho ou pintura.
Já a permanência na oficina
depende de frequência e
pontualidade nas atividades. Três
faltas ocasionam o desligamento
automático.
Mais informações através dos
telefones (65) 3221.0530 e (65)
99975.5703.
Foto: Divulgação

Assessoria

U

m m a n d a d o d e
cumprimento de
determinação judicial
ordenou o fechamento da
Cooperativa de reciclagem de lixo
Coomdec em razão de a mesma estar
em desacordo com as leis que
regulamentam o setor e que
envolvem o meio ambiente.
Além do embargo, com
lacração dos portões da empresa, a
medida judicial determinou que todo
o material encontrado no interior da
cooperativa fosse recolhido e
encaminhado ao Centro de Triagem
do município, administrado pela
Autarquia Águas do Pantanal, sendo

esta intimada pelo mesmo
mandado a efetuar a ordem.
A decisão judicial da Quinta
Vara ainda multou a Coomdec em 30
mil reais a serem pagos num prazo de
5 dias, além de ser proibida de
receber qualquer tipo de material.
Nota da Autarquia Águas do
Pantanal -A respeito do fechamento
da Coomdec, a Prefeitura Municipal
e a Autarquia Águas do Pantanal
desmentem e refutam informações
de que circulam em redes sociais de
que a Autarquia Águas do Pantanal
teria solicitado o fechamento da
referida Cooperativa de reciclagem
de lixo.
Foto: Divulgação

Como comprova o teor do
mandado judicial, a medida se deu
em cumprimento a uma decisão do
Poder Judiciário em Cáceres que
determinou o 'Embargo' das
atividades da Coomdec, a lacração
de seus portões e o recolhimento do
material encontrado.A mesma
decisão intimou a Autarquia Águas
do Pantanal a efetuar a retirada dos
resíduos sólidos do local da
Cooperativa em razão do risco que o
material oferece para o meio
ambiente. Assim sendo, a Autarquia
Águas do Pantanal e a Prefeitura
Municipal se eximem de qualquer
responsabilidade pela cessação das
atividades da Coomdec, tendo tão
somente obedecido as
determinações da Quinta Vara.

Inscrições encerram no dia 22 do corrente mês

Determinação Judicial
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ESTADO DE GREVE

O estado de alerta é um indicativo para o governo reavaliar a postura e buscar uma negociação

Assembleia geral delibera pela construção
da greve na rede estadual de educação
Assessoria

Foto: Sintep-MT

Por unanimidade o Estado de Greve foi aprovado em assembleia

O

s trabalhadores e as
trabalhadoras da Educação
estadual de Mato Grosso
decidiram, por unanimidade, aprovar
as deliberações do Conselho de
Representantes do Sindicato dos

Trabalhadores no Ensino Público de
Mato Grosso (Sintep-MT). Em
Assembleia Geral realizada, segundafeira (04), decretaram o Estado de
Greve, com Assembleia Permanente,
paralisação estadual unificada, em 12

de fevereiro, e realização de novo
Conselho em março.
“O estado de alerta é um
indicativo para o governo reavaliar a
postura e buscar uma negociação”,
esclarece o presidente do Sintep/MT,

Valdeir Pereira. Ao mesmo
tempo, destacou que, há necessidade
da construção do movimento
paredista, que não ocorre de forma
imediata.
Uma mobilização unificada
está marcada para o dia 12 de
fevereiro. A coordenadora do Fórum
Sindical, presente na Assembleia do
S i n t e p / M T, E d n a S a m p a i o ,
representantes da Associação dos
Docentes da Universidade de Mato
Grosso (Adunemat) ressaltou a
importância da participação do Sintep
na mobilização.
“Será a primeira grande
paralisação de alerta contra as
medidas do governo Mauro Mendes e
a participação dessa categoria é
fundamental”, disse.
Desmonte - Foi unânime nas diversa
explanações realizadas pelos
profissionais da educação, assim
como pelos representantes da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE),
do Fórum Sindical, e da Central Única
dos Trabalhadores, em Mato Grosso
(CUT-MT), a inviabilidade dos
direitos da classe trabalhadora, com as
políticas implementadas pelos
governos federal e estadual.
“Em Mato Grosso o pacote de
Mauro Mendes já congelou os salários
dos servidores com o calote da RGA

pelos próximos dois anos”,
disse dirigente e secretário de redes
municipais, Henrique Lopes. Lopes
lembrou que o ataque a educação se
estende a política da Dobra do Poder
de Compra, quando não paga a RGA,
e também via decreto de calamidade
financeira, que impede o
cumprimento das leis de carreira.
A avaliação apontou que as
medidas não atacam apenas os
servidores da ativa, compromete
também os aposentados, devido a
paridade.
“Se aprovada a lei da
Reforma da Previdência do governo
Bolsonaro, as perdas serão ainda
maiores, pois colocará fim na
paridade salarial e ampliará o
percentual de desconto
previdenciário, para aqueles que
recebem acima do teto”, alerta o
presidente Valdeir.
Moções - Durante a Assembleia
foram encaminhadas para votação
duas moções. A primeira contra a
Reforma da Previdência do governo
Bolsonaro, e a segunda, em apoio a
mobilização unificada dos servidores
da cidade de São Paulo.
Segundo ressaltaram as falas
dos militantes toda a atenção é
necessária, pois os ataques atingirão
todos os direitos da classe
trabalhadora.

AUDITORIA

Cáceres está entre as prefeituras investigadas
pelo TCE por indícios de fraude em licitações
Assessoria TCE

U

ma investigação da Secex de
Contratações Públicas, do
Tribunal de Contas de Mato
Grosso, nos procedimentos licitatórios
dos últimos oito anos (2010 a 2018),
revelou indícios de fraude à licitação
praticada pelas empresas Multipark
Comércio e Serviços para Construção
Ltda. e Construpel Comércio e Serviços
para Construção Ltda. e as Prefeituras de
Cáceres, Campo Verde, Cuiabá e Várzea
Grande.
Diante dos elementos
apresentados pela Secex, a conselheira
interina Jaqueline Jacobsen concedeu
medida cautelar para sustar os efeitos de
duas licitações que tinham a Multipark
como vencedora, uma da Prefeitura de
Cáceres e outra de Várzea Grande. A
decisão foi publicada em edição

extraordinária do DOC desta
segunda-feira (04/02). A auditoria
apontou que a empresa Multipark tem
como sócios os irmãos Douglas Caetano
de Souza e Dayane Elle Costa Souza. Já a
empresa Construpel possui como única
sócia Rosemeire Aparecida Costa Souza,
que é mãe de Douglas e Dayane. Há
comprovação, no entanto, de que o
proprietário de fato das duas empresas é
Edmar Caetano de Souza, marido de
Rosemeire e pai de Douglas e Dayane. O
nome dele aparece em diversos atos de
gestão e prorrogação de contratos
firmados com a administração pública e
participação em licitações, apesar da
decisão judicial que o impede de contratar
com o poder público por três anos.
Além de pertencerem à mesmo
família, as empresas funcionam no
Foto:TCE

Medida foi concedida pela conselheira interina, Jaqueline Jacobsen

mesmo prédio comercial,
embora apresentem endereços diferentes.
No Crea, elas estão registradas com o
mesmo endereço e CEP, mesmo e-mail e
telefone. Até mesmo no Cadastro de
Pessoa Jurídica do Portal Transparência
da União os e-mails são coincidentes.
Levantamento comprova ainda que o
mesmo contador e o engenheiro
responsável técnico atuaram nas duas
empresas. Ao analisar comprovantes de
participações das duas empresas em
diferentes licitações, é possível observar
as nomeações de representantes em
comum.
Na decisão, a conselheira
Jaqueline Jacobsen destacou que a Secex
trouxe aos autos um conjunto de indícios
de simulação de lances em pregão
eletrônico, em que se detectou as
empresas atuando em possível
combinação de lances e valores,
evidenciando, inclusive, a prática da
fraude chamada "mergulho de preços",
em que um licitante dá um lance e, na
sequência, outro licitante apresenta lance
menor, inexequível.
"Assim o sistema bloqueia a
formulação de outros lances e o pregão se
encerra. O vencedor não concorda e o
segundo licitante é convocado para
assinar contrato, o que faz em situação
vantajosa de negociação", diz trecho da
decisão. Ao analisar o conjunto de provas
produzido pelos auditores, a conselheira
interina destacou a probabilidade de
existência de grave infração à norma
legal, em razão das fortes evidências de
fraude à licitação na conduta das empresas
e seus representantes (de direito e de fato)
que, ao participarem de licitações em
conluio, frustraram o caráter competitivo
dos certames, também comprometeram a
lisura destes e afrontaram os princípios
constitucionais da isonomia e promoção
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da proposta mais vantajosa ao
interesse público. A cautelar determina
também a notificação imediata do prefeito
e da secretária municipal interina de
Administração de Cáceres,
respectivamente Francis Maris Cruz e
Arly Monteiro Rodrigues, para que
promovam, imediatamente, a sustação
determinada.
A prefeita de Várzea Grande,
Lucimar Sacre de Campos, e o secretário
municipal de Administração, Pablo
Gustavo Moraes Pereira, também foram
notificados para que sustem o certame.
Foi notificado ainda o prefeito de Campo
Verde, Fábio Schroeter, assim como o
secretário municipal de Obras e Viação,
Fabiano Costa Teruel, para que se

manifestem sobre o
procedimento do Pregão Eletrônico
60/2018 (Lotes 1, 6 e 10) que selecionou a
Multipark como empresa vencedora.
O prefeito de Cuiabá, Emanuel
Pinheiro, e secretário municipal de Obras
Públicas,Vanderlúcio Rodrigues da Silva,
também terão que explicar o
procedimento do Pregão Eletrônico
25/2018, do Pregão Eletrônico 26/2018
(Lotes 4, 10, 11 e 15) e do Pregão
Eletrônico 15/2018, que tiveram a
Multipark como vencedora. Douglas
Caetano de Souza, Dayane Elle Costa
Souza, Rosemeire Aparecida Costa Sousa
e Edmar Caetano de Souza também foram
notificados a prestar esclarecimentos
sobre os fatos.
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AÇÃO CIVIL

A ACP objetiva a realização de um plano tripartite para proteção e promoção do patrimônio cultural material e imaterial de Vila Bela

MPF aciona Iphan judicialmente pela inexistência de
plano de proteção do patrimônio cultural de Vila Bela
Assessoria

Foto: Arquivo

apresentadas diversas visões
sobre o patrimônio cultural local e feitos
pedidos pela comunidade.
Conforme explicado na ação, a
tarefa do Poder Público em relação à
Festança de Vila Bela não pode se
resumir à transferência de recursos,
sendo necessário coordenação de um

plano de promoção
dasmanifestações culturais e
conservação do acervo produzido
anualmente.
Dentro os pedidos do MPF
também se inclui a proteção às
edificações históricas. Foi requerido que
o Iphan, Estado de Mato Grosso e

Trindade apresentem estudo de
medidas que devem ser adotadas para
preservação das ruínas da Igreja Matriz
de Vila Bela e do Palácio dos CapitãesGenerais, com respectivo cronograma
de execução das providências
necessárias, considerando a urgência em
sua realização.

MELHORIAS

Escolas Municipais da zona rural de
Quatro Marcos recebem climatização
Assessoria

A

Ruínas em Vila Bela da Santíssima Trindade

O

Ministério Público Federal em
Mato Grosso (MPF/MT), por
meio da sua unidade em
Cáceres, ajuizou Ação Civil Pública
(ACP) contra o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o
Estado de Mato Grosso e o Município de
Vila Bela da Santíssima Trindade. A
ACP objetiva a realização de um plano
tripartite para proteção e promoção do
patrimônio cultural material e imaterial
de Vila Bela.VConforme o MPF, na
ACP, a antiguidade do município indica
uma forte sedimentação de aspectos
culturais específicos, que foram
ganhando novos significados ao longo
do tempo. Inicialmente, durante o
período colonial, a existência de festas e
celebrações esteve muito atrelada ao
poder instituído do reino português e
também à religião. Dentre os elementos
culturais destaca-se o canjinjin,
inicialmente bebida alcoólica restrita
aos dançantes do Congo, produzido por
diversas famílias vilabelenses e hoje um

dos produtos mais marcantes da cidade.
Há também a Dança do Chorado e a
Dança do Congo, ambas apresentadas
durante a Festa de São Benedito,
historicamente um dos santos de maior
de devoção da comunidade negra.
“A origem do Chorado, embora
imprecisa, remontaria à dança por meio
da qual as escravas tentariam mitigar as
punições impostas pelos senhores aos
homens da família. A Dança do Congo,
ocorreria desde o início da celebração da
Festa de São Benedito em 1835”,
conforme levantamento feito por
ocasião do inventário cultural da cidade.
Em 2014, o MPF instaurou o
inquérito civil público
1.20.001.000120/2014-62 com o intuito
de verificar a proteção à Festança de Vila
Bela, manifestação cultural da
comunidade de Vila Bela da Santíssima
Trindade. Em 2015 foi realizada uma
audiência pública com a presença de
integrantes do Iphan em Mato Grosso e
do município, na qual foram

s duas escolas municipais que
funcionam na zona rural do
município de São José dos
Quatro Marcos ganharam uma
importante melhoria que irá beneficiar
toda a comunidade escolar já no início
do ano letivo de 2019. O benefício visa
comodidade aos alunos e professores
das escolas Boa Esperança e Reinaldo
Botelho, das comunidades Barra Clara e
Barreirão, respectivamente.
O prefeito Professor Ronaldo
Floreano dos Santos, a vice-prefeita
Cida Rézio, a secretária de Educação
Milts Ladeia, acompanhados dos
representantes do Poder Legislativo, os
vereadores Joel Ramos, Adonias
Izidorio e James Silva, vistoriaram as
benfeitorias. “Na tarde deste sábado
(02) fomos conferir a instalação dos
aparelhos de ar condicionado nas salas
de aulas e sala dos professores da Escola
Boa Esperança. No sábado anterior,
vistoriamos na Escola Reinaldo
Botelho”.
Ao todo são 20 aparelhos
potentes de ar condicionado de 30.000
BTUs que foram instalados nas escolas
municipais Boa Esperança e Reinaldo
Botelho. Todos já estão prontos para

utilização. No retorno às aulas,
previsto para o dia 11 de fevereiro, os
alunos e professores irão verificar essa
novidade em todas as salas de aulas e
terão à disposição um ambiente
climatizado e muito mais confortável
para a prática do ensino aprendizagem.
O Prefeito disse estar contente

com o resultado da vistoria.
“Divido essa grande conquista com a
vice-prefeita Cida Rézio, com a
secretária de Educação Milts Ladeia,
com os servidores municipais, diretores,
coordenadores, professores, alunos e
com todos os nossos vereadores e
sociedade quatromarquense”.
Foto: Assessoria

Ao todo foram instalados 20 aparelhos

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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SALÁRIOS

Com esse procedimento, 65% dos servidores receberão seus salários integralmente

Governo divulga novo calendário de
pagamento dos servidores do Estado
Assessoria Sefaz

Foto: Ilustrativa

no total de R$
59.268.056,00, quitando ao
todo 75% dos servidores.
A quitação da última
parcela ocorrerá no dia 25 e
servirá para pagar o restante
dos valores aos servidores que
recebem acima de R$
6.800,00, no total de R$

59.268.056, 00,
liquidando toda a folha de
janeiro de 2019.
Já no dia 28, será paga a
segunda das quatro parcelas do
13º salário remanescentes de
2018, para quem nasceu nos
meses de novembro, dezembro
e os servidores comissionados
não
efetivos.
INAUGURAÇÃO

Crea-MT inaugura inspetorias em
Diamantino e Pontes e Lacerda

Assessoria

O

Calendário de Pagamento foi anunciado na segunda-feira

O

Governo do Estado
definiu, na noite de
segunda-feira (04), as
datas dos pagamentos dos
salários dos servidores
estaduais.
Ao contrário do que
ocorreu com o pagamento de
dezembro, quando os salários
foram pagos de acordo com o
valor da remuneração dos

servidores, os salários
de janeiro contemplarão todos
os servidores, por faixa de
valor, já na primeira data de
pagamento. O primeiro
pagamento ocorrerá na
próxima segunda-feira (11),
quando o Governo depositará
até R$ 5 mil para todos os
servidores ativos, aposentados
e pensionistas, no valor total de

R$ 330.005.909,94.
Com esse procedimento, 65%
dos servidores receberão seus
salários integralmente. Para os
servidores ativos, aposentados
e pensionistas que recebem
acima de R$ 5 mil, haverá
outras duas parcelas.
Uma no dia 14 de
fevereiro, quando será pago
mais R$ 1.800,00 a todos eles,

PONTES E LACERDA

Vereadores pedem redução do
número de vagas no legislativo
TVCO Pontes e Lacerda
Foto: Reprodução

A

requerimento enviado ao chefe
do legislativo pelos vereadores
Ivanildo Amaral e Anderson
Barbosa.
O documento pede a
redução do número de
vereadores de 11 para 09.
Consta no requerimento a
justificativa de que a redução
auxiliará na economia do
município.
”A nova realidade
brasileira impõe economia em
todos os quadrantes e setores
da vida pública.”
Estas são algumas
Primeira sessão de 2019
palavras da indicação.
Vale lembrar que se
Câmara Municipal de nesta segunda-feira (04) com
P o n t e s e L a c e r d a várias indicações. Também aprovada, a alteração só
entrará em vigo em 2021.
retornou às atividades
estava em pauta um

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Conselho Regional de
Engenharia e
Agronomia de Mato
Grosso (Crea-MT) inaugura
nesta quarta e quinta-feira, dias
06 e 07 de fevereiro, as
inspetorias regionais de
Diamantino e de Pontes e
Lacerda. As cerimônias serão
realizadas ambas às 19h e
contarão com a presença do
presidente do Crea-MT, Eng.
Agrônomo João Pedro
Valente, o diretor financeiro
nacional da Mútua Juares
Samaniego, o conselheiro
Federal por Mato Grosso
André Luiz Schuring, além de
inspetores e profissionais
locais. A inspetoria de
Diamantino atende a
profissionais e empresas não
somente do município de
Diamantino mas também de
Alto Paraguai, Nortelândia e
Arenápolis, totalizando 220
profissionais registrados e 146
empresas legalmente
habilitadas. A nova inspetoria
foi construída em terreno
doado pelo Poder Executivo e
autorizado pelo Legislativo,
local. Possui 148,65m² de
construção e auditório para 40
pessoas. “A nova sede vem
para ampliar e melhorar o
atendimento aos profissionais,
empresas do setor tecnológico
e à comunidade de Diamantino
e região”, ressalta o presidente
João Pedro Valente, que nesse
primeiro ano de gestão, além
de priorizar a valorização
profissional e a fiscalização
orientativa e educativa, está
dando atenção a reformas e
construções de novas sedes.
Haverá ainda a

inauguração da
inspetoria de Pontes e Lacerda,
que ocorrerá na quinta-feira,
dia 07/07, também às 19h.
“Será entregue aos
profissionais e sociedade
daquela localidade uma
Inspetoria que recebeu uma
nova roupagem e layout
interno e externo. A inspetoria
possui agora fachada
comercial, foi feita
manutenção completa na
edificação com troca de
cobertura, readequação de
portão, pintura e troca de
mobiliário, entre outros itens
que poderão ser conferidos na
entrega dia 07”, convidou o
presidente. Já a Inspetoria de
Pontes e Lacerda atende
também aos municípios de
Porto Esperidião, Vila Bela da
Santíssima Trindade,
Conquista D'Oeste, Nova
Lacerda e Comodoro. Ao todo
registra 233 profissionais e 146
empresas.
Comprometimento – Antigas
reivindicações dos
profissionais da região, ambas
as inspetorias possuem espaço
de atendimento aos
profissionais, sala de
fiscalização e uma reservada
para instalação Entidade de
Classe da região, além de
auditório para promoção de
cursos e eventos locais.
O objetivo do encontro
é aprimorar e padronizar a
fiscalização e o atendimento
do Crea-MT em todo o Estado
e, umas das estratégias é a
atuação através das inspetorias
que podem integrar os
profissionais oferecendo uma
estrutura para socialização dos
mesmos.

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

Cáceres-MT, quarta-feira 06 de fevereiro de 2019

4ª RODADA

Amargando a lanterna do estadual, o Juara ainda não venceu uma, em três rodadas

Cuiabá divide liderança com
Operário e pega Mixto nesta 4ª
Só Noticias

Foto: Assessoria

Dourado encara o Mixto, neste sábado, às 18h

C

om o fechamento da
terceira rodada do
Campeonato Mato-

grossense Eletromóveis
Martinello, o Cuiabá Esporte
Clube divide a liderança com o

Operário Várzea-grandense que
meteu 2 a 1 em cima do seu xará,
Operário Esporte Clube, somou

REFORÇO

Sinop Futebol Clube contratou mais dois
jogadores para o estadual e Copa do Brasil

três pontos e foi a 7. Ambas
agremiações estão com três
jogos, duas vitórias, um empate e
dois pontos no saldo de gols com
77,8% de aproveitamento na
competição.
Na quarta rodada, o
Dourado encara o Mixto, neste
sábado, às 18h, na Arena
Pantanal. Já o Operário Várzeagrandense, enfrenta o Araguaia,
no domingo, também na Arena, às
16h.
O Luverdense, por sua
fez, goleou o Juara por 3 a 0, subiu
na tabela e atualmente, ocupa a
terceira colocação, com 6 pontos.
O time de Lucas do Rio Verde
perdeu na estreia para o Cuiabá,
por 1 a 0, e goleou o Sinop na
segunda rodada por 3 a 0 – duas
vitórias e uma derrota.
O time tem na conta cinco
pontos em saldo de gols e 66,7%
de aproveitamento na
competição.
Fechando o G4, está o
União de Rondonópolis, que fez 3
a 1, no Mixto, e tem 5 pontos. O
time também teve dois empates,
nestreia contra o Operário

Várzea-grandense, em 1 a
1 e na segunda rodada contra o
Araguaia pelo mesmo placar. O
Colorado tem um saldo de gols de
dois pontos e 55.6% de
aproveitamento na competição.
Amargando a lanterna do
estadual, o Juara ainda não
venceu uma, em três rodadas. Na
estreia não compareceu no
Gigantão, por falta de jogador
inscrito no Boletim Informativo
Diário (BID) e perdeu por WO
para o Sinop.
Na segunda rodada
perdeu por 2 a 1 para o Cuiabá e,
na última, foi atropelado pelo
Luverdense por 3 a 0. Seu saldo
de gols é de -7.
C l a s s i f i c a ç ã o
1ºCuiabá 7 pontos
1º Operário VG 7
3º Luverdense 6
4º União de Rondonópolis 5
5º Araguaia 5
6º Sinop 4
7º Mixto 4
8º Dom Bosco 3
9º Operário FC 0
10ºJuara 0

Só Notícias

A

diretoria do Sinop Futebol
Clube confirmou, que um
volante e um atacante foram
contratados para reforçar a equipe
que está disputando o Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello e estreia na Copa do
Brasil, no próximo dia 14, contra o
Santa Cruz Futebol Clube (PE), no
estádio Gigante do Norte, às 20h30.
O clube ainda não divulgou os
nomes dos reforços. A previsão é que
até mais cinco sejam contratados.
Inicialmente, a diretoria não se
manifestou se a nova ação faz parte
do planejamento ou se é devido ao
desempenho do time no campeonato
(uma derrota e um empate, além de
ganhar pontos por WO).
A delegação Luverdense
viajou a Corumbá, no Mato Grosso
do Sul, onde hoje a noite encara o
Corumbaense na Copa do Brasil. Por
estar melhor ranqueado, no ranking
da CBF, o Luverdense tem a
vantagem de jogar pelo empate para
avançar de fase.
Quem passar de

Corumbaense e Luverdense
enfrentará na segunda fase, o
classificado de Boa Vista do Rio de
Janeiro e Figueirense (SC). As duas
primeiras fases serão disputadas em
partidas únicas.
Já o Mixto enfrenta o CSA,

de Alagoas, também quartafeira, na Arena Pantanal, em Cuiabá.
No Mato-grossense, o Sinop
Futebol Clube joga nesta sexta-feira,
às 20h10, contra o Operário Futebol
Clube, na Arena Pantanal, em
Cuiabá.
Foto: Arquivo

Sinop reforça time para jogo nesta sexta-feira
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Destaque VIP a querida Ingrid Zattar Ribeiro, que festeja mais
uma primavera. Parabéns amiga, hoje é um dia muito
abençoado. Viva intensamente cada momento e seja sempre
feliz. Desejo que a alegria e a paz estejam sempre no seu
coração e que Deus lhe dê muitos momentos lindos e
maravilhosos. Muita luz, amor e saúde nesse novo ano. Nosso
brinde é especial a você. Tim Tim!!!

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de boas
notícias relacionadas a
projetos profissionais e
planos de carreira. Sua
imagem profissional e pública melhora
significativamente. Mesmo que queira, não
vai conseguir passar despercebido.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
maior envolvimento com
sua vida doméstica e os
relacionamentos familiares. O momento é
bom para estar em casa junto dos seus. Sua
casa torna-se ponto de encontro com
amigos.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente
se estiver envolvido com pessoas e/ou
empresas estrangeiras. O momento pode
estar relacionado com uma viagem
internacional ou retomada dos estudos.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
movimento na vida social,
depois de um bom tempo
distante dela. Um novo amigo pode surgir e
tirar você da solitude que vem vivendo nos
últimos meses. Um acordo de negócios pode
ser firmado.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
interiorização e necessidade
de intimidade. O período
pode ser marcado pelo aumento da
sensualidade e entrega. A possibilidade de
lucros em novos investimentos aumenta
sensivelmente.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
movimento positivo em
suas finanças, depois de dias de
dificuldades. O momento pode indicar a
negociação de um projeto que envolve o
aumento de seus rendimentos. Dia bom
para os investimentos.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
Os relacionamentos, pessoais e
profissionais, ganham força. Uma
sociedade ou parceria comercial pode ser
negociada. Um namoro pode começar.

Vênus já em seu signo
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
melhora na energia, de
mudanças interessantes que podem trazer
até você, novas e importantes amizades e
até um novo amor em sua vida. Saturno
em seu signo dá o ar de seriedade na
relação.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
movimento positivo em seu
dia a dia, com boas novidades
no trabalho. Se estiver envolvido em um
processo de seleção para um novo emprego,
aguarde por novidades. Saúde passa por um
ótimo momento.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
interiorização e aumento da
necessidade de distanciar-se
da vida social e de amizades vazias. Você
estará em contato mais profundo com seus
valores pessoais. Um amor do passado
pode voltar.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias de
movimento ao seu coração.
Depois do enfrentamento de
dificuldades em um relacionamento
afetivo, as feridas começam a ser curadas.
Se estiver só, um relacionamento mais
sério pode começar.

Vênus já em Capricórnio
recebe um ótimo aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries, indicando dias em
que você estará mais
sociável, depois de um
tempo de reclusão. O período, que dura
algumas semanas, pode envolver um novo
e interessante amigo, que chega para ficar
por um longo tempo ao seu lado.

********************
No rol de aniversariantes de hoje
também registramos marcando mais um
golaço no placar da vida Eugenio
Florentino Muniz a quem externamos os
mais sinceros votos de felicidades e
muitos anos de vida. Na foto com a
esposa.

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

Festejando data nova a elegante Denise
Doro. Que recebe o carinho mais que
especial dos familiares e amigos. Que
sua vida seja recheada com vitórias,
amor, alegria, sucesso e saúde.
Hoje o dia está repleto de aniversariantes e nosso alô especial a
Susy Kristina dos Santos por mais um ano de vida. Que Deus lhe
abençoe com muita saúde e felicidades sempre.

