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A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando um dia de 
movimento positivo e concretização de 
planos e projetos de trabalho. O 
momento pode envolver o surgimento 
de um projeto que vai trazer novas 
oportunidades profissionais. Sua 
carreira pode dar um passo à frente.
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Capricórnio Peixes 

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno em 
Capricórnio indicando um dia de 
movimento agradável na vida social. O 
dia pode marcar o início de um romance 
ou uma amizade, que se torna 
rapidamente importante com uma 
pessoa estrangeira. Você estará mais 
sério e responsável.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social e ficar mais 
perto dos seus. O momento pode 
envolver uma negociação envolvendo 
a compra ou venda de um imóvel de 
família.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem 
e recebe um ótimo aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando um dia em 
que a necessidade de socializar torna-
se mais forte. O momento pode 
envolver um acordo ou negociação, 

relacionada a um novo projeto ou contrato, que pode 
ser concretizado em alguns dias.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno em 
Capricórnio indicando um dia de 
movimento na vida material e 
financeira, que pode envolver a 
concretização de um contrato que 
envolve o aumento de seus rendimentos. 
Pode envolver também, um convite para 
um novo emprego.

A Lua entra na fase Cheia em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno em 
Capricórnio indicando um dia de 
interiorização e seriedade, em que sua 
n e c e s s i d a d e  d e  a s s u m i r  u m  
relacionamento mais sério fica mais 
intensa. O momento pode envolver 
também uma importante notícia 

relacionada a um filho.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem 
e recebe um ótimo aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando um dia de 
concretização de negócios e acordos, 
que podem envolver sua vida material 
e financeira, assim como sua carreira. 
Um novo projeto ou contrato pode ser 
negociado e aprovado. Sua vida 

profissional dá um passo à frente.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno em 
Capricórnio indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social e ficar na 
sua. O momento pode envolver o 
planejamento de um novo projeto, que 
será colocado em prática em algumas 
semanas.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando um dia de 
interiorização e necessidade de fazer 
uma limpeza emocional. Se estiver 
envolvido com um sócio ou parceiro 
financeiro, o momento é ótimo para 
pedir um empréstimo para uma grande 
instituição.

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno em 
Capricórnio indicando um dia de 
seriedade nos contatos comerciais, que 
pode levar ao aumento da confiança de 
um ou mais clientes. Seu senso de 
responsabilidade estará mais apurado 
e, por esse motivo, um novo contrato 
pode ser firmado e assinado.
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A Lua entra na fase Cheia em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de Saturno 
em Capricórnio indicando um dia de 
movimento intenso na vida social e 
nos relacionamentos, pessoais e/ou 
profissionais, que se tornam mais 
sérios e comprometidos. Uma 
sociedade ou parceria comercial pode 

ser firmada a partir de hoje.

By Rosane Michels

A Lua entra na fase Cheia em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em seu signo 
indicando um dia  em que  a  
possibilidade de firmar um novo 
projeto é maior e mais evidente. O 
relacionamento com pessoas e 
empresas estrangeiras fica mais sério. 
O momento pode envolver a realização 

de uma importante viagem.

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

Bom dia com energia positivas a querida Cida Fátima Castro 
que ao lado da sua brilhante equipe da Floricultura Joia 
Viva tão um toque especial a sua festa, com as mais lindas e 
criativas decorações. Sucessos sempre, você merece pela 
pessoa especial que é.

Um dia repleto de paz e harmonia ao 
boníssimo Bispo Dom Jacy Diniz que todos 
os dias acompanha o nosso matutino.

Grande abraço ao médico dermatologista 
Dr. Renato Rostey que em sua página Clinica 
Rostey no facebook posta sempre 
informações importantes referentes a 
cuidados com a pele e com os mais variados 
produtos. Informação sempre é muito bom. 
Parabéns pela iniciativa.

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

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

Paz, amor, saúde, sucessos e muitos anos de vida ao amigo Salmo 
Cezar Silva que hoje está comemorando data natalícia ao lado dos 
amigos e familiares. Feliz Aniversário!

Destaque para o trabalho que está sendo realizado pela SEMA na 
Caravana da Transformação, onde diariamente são recebidos cerca de 
800 alunos da rede pública repassando informações referentes ao meio 
ambiente. O stand da SEMA cumprindo seu papel social com os 
estudantes que funcionam como multiplicadores de opinião. Um abraço 
em especial ao amigo biólogo Kiko Parolli.

GASTOU, PAGA!
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
obrigou o prefeito de uma cidade de Mato 
Grosso a devolver cerca de R$ 30 mil aos 
cofres públicos, quantia equivalente ao que 
foi gasto pelo poder público com alugueis 
de um prédio destinado a Secretaria 
Municipal de Saúde, mas que nunca foi 
usado. O contrato duraria 12 meses e teria 
causado prejuízo de R$ 72 mil se não 
tivesse sido suspenso à tempo. Nada mais 
justo, pois os políticos só aprendem desta 
forma.

SEM CHANCES
O juiz da 5ª Vara Federal em Mato Grosso, 
Jeferson Schneider, negou absolver 
sumariamente o ex-secretário de Estado de 
Fazenda, Eder de Moraes Dias e os 
empresários Marcelo Maluf e Celson Luiz 
Duarte Bezerra. Os três responderão por 
lavagem de dinheiro no esquema revelado 
pela "Operação Ararath". A decisão foi 
proferida na última terça-feira (27)) e 
refere-se ao processo que tem como foco 
um possível esquema de lavagem de 
dinheiro realizado por intermédio da 
aquisição de imóveis em nome de terceiros, 
com recursos originários de crimes contra 
o sistema financeiro.

LEITURA REMISSIVA
A Terceira Câmara Criminal rejeitou o 
Agravo de Execução Penal impetrado pelo 
ex-vereador João Emanuel Moreira Lima, 
que buscava o abatimento de 693 dias no 
cumprimento de sua pena, em razão da 
leitura de 173 obras. O pedido de remissão 
foi feito em agosto de 2017 e a decisão foi 
proferida na última quarta-feira (28). O réu 
disse que havia lido 173 livros em menos 
de 8 meses no Centro de Custódia da 
Capital.

HAJA LIVROS
A Vara de Execução Penal suspeitou de 
fraudes ao perceber que não há 
comprovação da existência no Centro de 
Custódia da Capital de um projeto 
específico visando a remição pela leitura; 
Considerando que foram lidas 173 obras, 
as quais totalizaram 48.235 páginas, em 8 
meses no cárcere, corresponde à leitura de 
praticamente 1 livro por dia de privação de 
liberdade, ou 201 páginas lidas a cada dia, 
ininterruptamente.

MARCHA DE PREFEITOS
A Associação Mato-grossense dos 
Municípios realizará nos dias 7 e 8 de 
março, em Cuiabá, a 2ª Marcha dos 
Prefeitos Mato-grossenses, com a 
participação de gestores municipais de 
todo o estado, além de autoridades políticas 
que vão discutir os principais assuntos que 
compõem a pauta municipalista. A 
programação também inclui a entrega de 
honrarias em reconhecimento às 
persona l idades  com impor tan tes  
contribuições aos municípios. Estão 
c o n f i r m a d a s  a s  p r e s e n ç a s  d e  
representantes de órgãos federais e 
estudais ligados ao desenvolvimento das 
c i d a d e s .  O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l  
Eleitoral/TRE também participará para 
tratar da agenda eleitoral deste ano e o 
apoio logístico na realização das eleições 
em outubro.
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Velho amigo Caetano Veloso que 
entrevistei na década de 80 para um 
jornal de São Paulo, estava certo quando 
dizia naquela musica factual, (Tudo vai 
mal, tudo,...Tudo é igual quando eu canto 
e sou mudo; Mas eu não minto não minto; 
Estou longe e perto; Sinto alegrias 
tristezas e brinco; Meu amor; Tudo em 
volta está deserto tudo certo; Tudo certo 
como dois e dois são cinco). 

Assim como n musica, na 
economia ou a matemática também 
passou a ser falsificada, ou, como dizia 
Leo Jaime, nada mudou. Os políticos e 
seus lacaios economeses, sabem que a 
maioria do povo é besta mesmo e explora 
isso, enquanto metem a mão grande na 
gente. Veja o leitor a contradição, se é que 
na real ela exista, está mais pra 
prestidigitação dos mandraques dúbios, 
que se escondem quando a ficha cai.

Enquanto a renda domiciliar per 
capita dos mato-grossenses foi a menor 
da região Centro-Oeste no ano passado, 
(dados do IBGE),  um levantamento 
realizado pela Seplan na última terça-
feira (27), diz que com salto de 14,1% no 
terceiro trimestre de 2017, o Produto 
Interno Bruto, o tal PIB, de Mato Grosso 
teve aumento superior ao registrado na 
China, onde o indicador subiu 6,8% nos 
últimos três meses do mesmo ano. 

Na variação do acumulado anual, 
ou seja, de janeiro a setembro de 2017, a 
economia mato-grossense cresceu 13,9% 
e no acumulado dos últimos quatro 
trimestres em relação aos períodos 
an te r io res ,  o  Es tado  reg i s t rou  
crescimento de 10,2%; Aleluia, que 
conforme mencionado supra, a renda 
domiciliar per capita dos mato-

grossenses foi a menor da região Centro-
Oeste no ano passado, então, peraí, algo 
deve estar errado, pois se o IB per capita é 
o produto interno bruto, dividido pela 
quantidade de habitantes de um país, 
então meia dúzia nada em piscinas de 
dinheiro e o resto sobrevive de teimoso!  

Não há outra explicação, apesar 
das manipulações de economeses, os 
dados não deixam margens a duvidas; o 
PIB estadual cresceu quase 15%, a renda 
familiar per-capita foi a menor, fala sério, 
130 anos passados da proclamação da Lei 
Áurea, a miséria escrava continua no 
reino tupiniquim, às  vis tas  de 
governantes corruptos e insensíveis. São 
(dados foram divulgados em dezembro 
de 2016 pelo IBGE), cerca de 50 milhões 
de brasileiros, ou 25,4% da população, na 
linha de pobreza e têm renda familiar 
equivalente a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por 
dia, valor adotado pelo Banco Mundial 
para definir se uma pessoa é pobre. 

Propositadamente, o IBGE, mede o PIB e 
se omite diante do IDH, pra escamotear a 
miséria de mais da metade das famílias da 
gentil pátria amada Brasil. Trocando em 
miúdos, somos um Estado forte, rico, 
habitado por um povo pobre, fraco, do 
jeito que os políticos gostam, fáceis de 
serem manipulados, ainda mais, em ano 
de eleição, quando o voto é moeda de 
troca e garantia de mais quatro anos no 
poder. 

A gente não se cansa, acredita, 
bota fé que algo pode mudar, aliás, deve, 
mas diante de tanta podridão no patropi, 
sem perspectivas de mudanças, sem a 
quem pedir socorro, fica difícil e a gente 
sente vergonha de pouco ou quase nada 
poder fazer contra situação vergonhosa a 
imperar no reino democretino do 2 e 2 são 
5. Nota de Pesar, bota na balança e vai ver 
que aqui na terra de ninguém, 2 e 2 são 5, 
Égua, pra Matemática do Capeta.

Minha mãe tinha o jargão 
Catarinês de dizer: coloca a bucica pra 
dentro, tadinha! Ela tá toda incarangada 
lá fora com esse vento suli, traduzindo: 
coloca a cachorrinha pra dentro, 
coitadinha! Ela está morrendo de frio lá 
fora! Isso no começo, quando a gente 
morava na Rua da Manga, pois ao adotar 
o costume do dialeto Cuiabanês, mudou 
os jargões, e quando um fulano não 
prestava, ela dizia que ele não valia um 
pequi roído; que aquele sicrano que 
come chuchu e arrota peru, não tinha um 
pinto prá dar água, ah, Dona Orfélia, da 
canequinha da TransLider, quantas 
coisas apesar de engraçadas, porém 
verdadeiras a senhora nos ensinou, como 
um relicário folclórico real de costumes. 

A lembrança me veio a tona dias 
destes, quando ouvi um cuiabano 
dizendo que tal político não valia o sal do 
batizado. Curiosa tal expressão e nas 
pesquisas comprovei que realmente 
quem não tem sequer esta valia, não vale 
mesmo um pequi roído. O sal do 
batizado é aquela pitada ínfima do 

cloreto de sódio, que a mãe coloca nos 
lábios da criança, lembrando a passagem 
bíblica de Mateus, na qual Jesus diz: 
“Vós sois o sal da terra.” Tem até uma 
musiquinha tchapa & cruz que diz: “Ah, 
Coitado! Coitado! Ela não vale o sal do 
batizado; Por todo bairro ela apronta pra 
valer; Parece até que ele está enfeitiçado; 
Ele está vendo, mas finge que não vê;” 

A expressão utilizada na 
conversa entre os cuiabanos e 
remanescentes pantaneiros, é bastante 
comum nesta região e reflete a 
irreverência e da nossa cultura, em 
outros dialetos, podendo traduzir que a 
pessoa não vale o que o gato enterra. Já 
notaram o que o gato enterra? Claro que 
não é osso, ou alguém já viu um bichano 
latir? Eu também me acostumei com o 
linguajar cuiabanês, nas conversas com 
os mais velhos em colônias de 
pescadores, vôte! Xô Mano, só pra 
mostrar algumas pérolas da bugrada, lá 
vai: “O Cuiabá axs turma tom cô o 
abanico surrado de tanta abanaçon. A 
quentura tá bateno recorde! Aúfa de 

calorom! Fritáno ovo no axsfalto! 
Domingo que passô ,disque foi o dia 
maixs quente do ano. Cuiabá tava 
marcano 40,4ºC no nono dixstrito de 
meteorolodgia. Fíiga! Dentro do 
ônibuxs devia de tá unxs 50 grauxs e 
tcherôso que tava. Canhãe! A secura do 
ar também tava trixste demáxs, nem 
Padjé num fexz tchovê! Jesuxs acóde!

Viram só que dialeto e pronuncia 
mais bonita? Pois é, não troco minhas 
origens pantaneiras por nada deste 
mundo e nem estranho as diferentes 
culturas brasileiras, a gente não aprende 
tudo sobre elas na faculdade de 
geografia, mas, se quem tem boca vai à 
Roma, quem sabe ouvir e assimilar 
costumes, não precisa ir a terra de 
Rômulo e Remo, aqui mesmo tá bão 
demasss, tchurma. Não por acaso, nossa 
pátria é um continente e nossa 
linguagem uma Torre de Babel.  

***Rosane Michelis – Jornalista; 
Bacharel em Geografia; pós em 
Turismo.
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“Estou representando o 
Prefeito Francis Maris neste evento 
que é muito importante. Com o 
planejamento estratégico que 
estamos fazendo para os próximos 
anos em Cáceres, precisamos estar a 
par  de  todas  as  novidades  
tecnológicas, para que nossa cidade 
não fique parada no tempo”, 
explicou Eliene.

A vice-prefeita, que também 
está à frente da secretaria de 
educação, falou que apesar da 
distância está acompanhando a 
pasta. 

“ S e m p r e  q u e  p o s s o  
converso com as coordenadoras da 
secretaria, principalmente com a 
Cristiane, que junto com a comissão 
responsável pelo processo seletivo, 
está fazendo o melhor para atender a 
população,”concluiu.

 vice-Prefei ta ,  El iene ALiberato dias, está em 
Curitiba onde participa da 

Smart City Expo. O evento, que 
conta com o apoio da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), terá 
uma área de congresso e outra de 
exposição. O congresso reunirá 20 
palestrantes internacionais e 60 
brasileiros.

O s  d e b a t e s  f i c a r ã o  
concentrados em quatro temas: 
Te c n o l o g i a s  D i s r u p t i v a s ,  
Governança, Inovação Digital e 
Cidades Sustentáveis do Futuro. Um 
dos principais nomes é o do arquiteto 
e engenheiro Carlos Ratti, diretor do 
Senseable City Lab do MIT, nos 
Estados Unidos, grupo responsável 
por estudar as tecnologias capazes 

de transformar a vida nas cidades. 
Ratti foi eleito pela revista Wired 
como uma das 50 pessoas capazes de 
mudar o mundo e atualmente é o 
presidente do Conselho de Agenda 
Global do Fórum Econômico 
Mundial sobre Cidades Futuras.

As palestras abordarão 
temáticas relacionadas à inovação 
e m  c i d a d e s ,  e n v o l v i m e n t o  
governamental, participação da 
população em políticas públicas e 
serviços, economia sustentável, 
inclusão social, promoção de 
startups e desenvolvimento de 
ambientes urbanos sustentáveis, 
gestão inteligente de recursos, 
a p l i c a b i l i d a d e  d e  s o l u ç õ e s  
tecnológicas e sustentáveis, entre 
outros.

iluminação do canteiro central da 
Avenida Boa Vista. O evento será às 
20h00 no salão de festa da Igreja São 
José Operário.

Na segunda-feira (5),  
Taques retorna a Cáceres para 
i n a u g u r a ç ã o  d o  C e n t r o  d e  
Referência em Direitos Humanos e 
lançamento da obra do novo Ganha 
Tempo, localizado na Avenida 
Ipiranga, atrás da prefeitura. O chefe 
do executivo começa a tarde em uma 
reunião com lideranças religiosas na 
Igreja Batista Nacional, lançará as 
obras da quadra poliesportiva da 

Secretaria de Estado de Agricultura 
Familiar e Regularização Fundiária 
e às 11 horas vistoria da ZPE. Ainda 
pela manhã, Taques segue para o 
distrito de Caramujo onde fará a 
entrega de kits escolares e tintas para 
a Escola Estadual João Florintino.

Na parte da tarde, o 
governador inaugura pavimentação 
asfáltica de trecho na MT 170, nos 
municípios de Salto do Céu e Rio 
Branco. À noite, o governador 
continua agenda no município de 
Lambari D'Oeste onde fará a entrega 
de kits escolares e inauguração da 

nauguração de pavimentação Iasfáltica, entrega de kits 
escolares, lançamento de obras 

e visita a 12ª edição da Caravana da 
Transformação fazem parte da 
programação do governador Pedro 
Taques, cuja agenda começa nesta 
sexta-feira (2), em Cáceres, às 9h00, 
para acompanhar de perto as 
a t iv idades  da  Caravana  da  
Transformação. O evento já realizou 
mais de 12.100 procedimentos 
oftalmológicos e atendeu mais de 
4.600 pessoas, em três dias de 
trabalhos. Na parte da tarde, o 
governador visitará as obras da 
Escola Técnica Estadual e se reunirá 
com os servidores da Universidade 
Estadual de Mato Grosso (Unemat).

Amanhã, (3), às 8h00, o 
chefe do executivo participa da 
inauguração da obra da avenida 
Tancredo Neves, visita novamente 
as instalações da Caravana da 
Transformação e da Unemat e na 
parte da tarde se reúne com prefeitos 
e vereadores da região oeste do 
Estado. O encontro será realizado no 
Sindicato Rural, às 14h00.

No domingo (4), às 7h30, na 
Secretaria Meio Ambiente e Turismo 
de Cáceres, o governador participa 
do Café na Roça realizado pela 

 violento e indisciplinado Otransito de Cáceres fez mais 
uma vitima fatal na manhã 

de ontem, ceifando a vida do ciclista 
Irineu Pinto Vitorio, 53, que residia 
no Jardim das Oliveiras e foi 
atropelado por um caminhão 
caçamba Benz 1316, de placas JZE 
3024, de uma empresa de materiais 
básicos de construção de Cáceres.

O  t r á g i c o  a c i d e n t e  
aconteceu por volta das 8h20 na 
esquina das ruas General Osório 
com Costa Marques e conforme o 
relato da ocorrência policial, o 
motorista do caminhão, teria feito o 
contorno após o sinal abrir e não 
notou o ciclista que teria colidido 
com a lateral do caminhão, vindo a 
caiu embaixo da roda.

Testemunhas disseram aos 
policiais que o motorista do 

caminhão tentou desviar de um 
veículo que estava a sua frente e na 
conversão culminou por colher o 
ciclista, passando sobre o corpo do 
mesmo, que morreu no local. O 
motorista atropelante, R. C. L. E, 41, 
disse aos policiais que não teria visto 
o ciclista, que apenas sentiu o 
impacto da colisão e o solavanco 
após o caminhão passar por cima do 
corpo.

Foi acionada a Politec para 
levantamentos do local do acidente e 
providencias AA remoção do 
cadáver ao IML para necropsia e 
posterior liberação aos familiares. 
Embora aparentemente sem culpa 
pelo ocorrido, o motorista do 
Mercedes foi submetido ao teste de 
bafômetro que não constatou 
nenhum teor de álcool em seu 
organismo.

Escola Estadual Ana Maria das 
Graças Noronha e participará de 
reunião com a diretoria do Hospital 
Regional e equipe do escritório 
regional de saúde. O encontro será às 
18h30, no Rotary Club de Cáceres. 

N a  t e r ç a - f e i r a  ( 6 )  a  
programação continua na região de 
Cáceres. A agenda começa no 
município de Curvelândia com 
inauguração de pavimentação 
asfáltica do trecho de 21 quilômetros 
da MT 250 e em seguida no 
município de Mirassol D'Oeste onde 
v i s i t a r á  à  o b r a  d a  q u a d r a  

poliesportiva da Escola Estadual 12 
de Outubro e vistoria da rodovia 
entre Mirassol D'Oeste ao Cacho, 
passando pelo trevo do Sonho Azul.

Na parte da tarde, o 
governador segue para São José dos 
Quatro Marcos para entrega de kits 
escolares e de emulsão asfáltica para 
revitalização das vias urbanas da 
cidade. No início da noite, Taques 
segue para Araputanga para 
lançamento das obras de piso e 
a r q u i b a n c a d a s  d a  q u a d r a  
poliesportiva da Fundação de Apoio 
Arco Iris.

AGENDA CHEIA

Taques chega hoje em Cáceres
e fica até terça feira na região

Qüinqüídio do governador inclui visitas a Caravana da Transformação, reuniões em Cáceres e cidades do pólo com lideranças, inaugurações e lançamento de obras

Secom c/ Redação

Caravana da Transformação atende a demanda social   

Foto: JCC

FRENTE DE PREFEITOS

Vice participa de congresso
municipalista em Curitiba

Assessoria c/ Redação

Vice Eliene Dias (detalhe) representa o prefeito Francis no evento  

Fotos: arquivos

MORTE NA ESQUINA

Caminhão caçamba passa sobre
ciclista em esquina de Cáceres

Da Redação

Caminhão esmagou corpo do ciclista Irineu Oliveira  

Foto: Whatsapp
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o quinto dia da Caravana da NTransformação em Cáceres, 
as atividades de cidadania 

abertas ontem, (1), foram bem 
concorridas já no inicio, atendendo a 
demanda do cidadão no acesso a 
mais de 50 serviços numa espécie de 
mutirão.  Os atendimentos se 
iniciaram pela manhã, a partir das 
8h00 sem problemas, já que a 
recomendação da coordenação para 
que as pessoas chegassem um pouco 
mais cedo para retirar a senha, deu 
resultado positivo.

“ P a r a  e s t a  e d i ç ã o ,  a 
expectativa é que aproximadamente 
25 mil pessoas passem pelo local. 
Por conta das demandas de saúde, 
que são realizadas de forma paralela 
na estrutura, pedimos à população 

que compareça  as  tendas  de 
atendimentos com antecedência”, 
frisou o coordenador de Cidadania, 
Juliano Rabelo.

Os dias “D” de cidadania 
são feitos em parceria com as 
secretarias estaduais e autarquias e 
terminam amanhã e constam dentre 
o u t r o s  s e r v i ç o s : 
Emissão/Atualização Cartão SUS; 
Carteira de Trabalho; Emprega 
R e d e ;  I n s c r i ç ã o  e m  c u r s o s 
técnicos/profissionalizantes; 2ª via 
Certidão: Solicitação de 2ª via de 
Certidão de Nascimento, Casamento 
e Óbito. Fotocópia: Cópia de 
documentos diversos; CPF: Emissão 
de 1ª e 2ª via do CPF (Cadastro de 
Pessoa Física); Carteira do Idoso: 
Solicitação da carteira do idoso após 

cadastro no CadÚnico; Bolsa 
Família: Orientações e cadastro no 
Programa Bolsa Família; CadÚnico: 
Orientações e cadastro no CadÚnico 
para acesso a programas sociais do 
governo; Carteira de Reservista: 
Alistamento Militar, regularização e 
orientações gerais; Orientação 
Jurídica;  Exposição de produtos da 
Agricultura Familiar; Educação 
Ambiental; Carteira de Pescador 
Amador: Emissão da Carteira de 
Pescador Amador para idosos. Foto 
3x4: Emissão de foto 3x4 para 
c o n f e c ç ã o  d e  d o c u m e n t o s 
Plastificação: Plastificação de 
documentos diversos; Cursos e 
Treinamentos: Oficina de confecção 
de bonecas e chinelos; CRLV: 
Emissão do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo Emissão 
de taxas e guia de multas; Processos 
de Veículos e Habilitação: Consulta 
e orientações sobre processos de 
veículos e habilitação; Simulador de 
Direção Veicular; Educação para o 
trânsito: Atividades de pintura, 
desenho, palestras com enfoque na 
educação para o trânsito; Boletim de 
Ocorrência: Registro e emissão de 
boletim de ocorrência; Orientação 
Jurídica; Prevenção às Drogas; 
Direito do Consumidor; Exposição 
de Equipamentos de Salvamento e 
Resgate. 

A  C a r a v a n a  d a 
Transformação foi iniciada no dia 25 
e segue até o dia 9 de março na 
Cidade Universitária da Unemat 
(antigo aeroporto). 

 R e g i ã o  I n t e g r a d a  d e ASegurança Pública (Risp) de 
Cáceres, na região Oeste de 

Mato Grosso, apresentou redução de 
75% nos casos de homicídios 
dolosos em janeiro deste ano em 
comparação com o mesmo mês de 
2017. Cáceres, que é sede da 12ª 
e d i ç ã o  d a  C a r a v a n a  d a 
Transformação, está entre os 
municípios que não registraram 
casos de homicídio em janeiro deste 
ano. O primeiro caso só veio a 
acontecer em fevereiro.

Foram quatro assassinatos 
no ano passado e apenas um em 
2018, em Araputanga. A Risp 
compreende também as cidades de 
Curvelândia,  Glória D'Oeste, 
Indiavaí, Lambari D'Oeste, Mirassol 
D'Oeste, Porto Espiridião, Reserva 
do Cabaçal, Rio Branco, Salto do 
Céu e São José dos Quatro Marcos. 
Os dados são da Coordenadoria de 
Estatística e Análise Criminal, da 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT).

A redução no número de 
casos de roubos e furtos continua 
sendo um desafio para a segurança 
pública na região de Cáceres. No 
mês de janeiro de 2018, a Risp 
registrou 67 roubos e no mesmo mês 

ano passado. Em 2017 foram 
remetidos 7.065 inquéritos e 7.878 
em 2016.

Também constam 1.551 
prisões em flagrante de janeiro a 
dezembro do ano passado e 421 
pr isões  por  cumprimento  de 
mandados. Já no mesmo período de 
2016 foram registradas 1.565 
prisões em flagrante e 538 por 
cumprimento de mandados.

E m  r e l a ç ã o  a o s  a t o s 
infracionais, aplicados aos menores 
de idade, ao longo de 2017 foram 

de 2017 foram 60 casos, o que 
representa um aumento de 12%. Os 
casos de furto também subiram 33%, 
com 241 casos registrados em 
janeiro deste ano e 181 em janeiro do 
ano passado.

De acordo com o relatório 
de produtividade da Risp, foram 
instaurados 1 .353 inquér i tos 
policiais em flagrante e 997 por 
portaria no ano passado. Já em 2016, 
foram 1.267 em flagrante e 971 por 
portaria. Também foram recebidos 
5.358 no ano retrasado e 4.968 no 

o dia 20 de fevereiro de N2018, por volta das 20h, 
Daniel Alves Filho da Silva, 

vulgo “Testa de Ferro,” 37, estava na 
própria residência, no Distrito de 
Assari, município de Barra do 
Bugres, quando alguém arrombou a 
porta e o atingiu com disparo de 
arma de fogo. Daniel foi atingido na 
face e não resistiu ao ferimento e 
faleceu no local.

O s  P o l i c i a i s  C i v i s 
i m e d i a t a m e n t e  p a s s a r a m  a 
investigar o caso e após várias 
diligências apuraram que o autor do 
h o m i c í d i o  f o i  E r i v a l d o  d o 
Nascimento Martins, vulgo Soneca, 
também morador do Distrito Assari.

O Delegado de Polícia João 
Paulo Praisner representou pela 
prisão temporária de Erivaldo, que 
foi decretada pelo Juiz da Comarca e 

as  equipe da policia judiciária civil 
surpreenderam o assassino na quarta 
feira, (28) no período da tarde em um 
sítio no município de Barra do 
Bugres.

Ao ser interrogado Erivaldo 
confessou o homicídio e disse que 
u m a  p e s s o a ,  a t é  e n t ã o  n ã o 
identificada, prometeu-lhe a quantia 
de R$ 500,00 para matar “Testa de 
Ferro,” confessando que o cara que 
lhe encomendou a morte havia lhe 
fornecido a arma utilizada no delito.

O  a s s a s s i n o  f o i 
encaminhado à Cadeia Pública de 
Barra do Bugres e responderá pelo 
crime de homicídio qualificado. O 
Delegado João Paulo mais uma vez 
destacou o empenho de toda equipe 
de Policiais Civis de Barra do 
Bugres, na captura do homicida e na 
elucidação do  crime.

instaurados 432 atos por portaria e 
69 em flagrante. 

O número de Boletins de 
Ocorrências (BO's) somou 13.513 

no ano passado, entre elaborados 
pelas unidades da Polícia Judiciária 
Civil, recebidos da Polícia Militar e 
aqueles vindos de outras unidades.

BALANÇO PARCIAL

Região de Cáceres apresenta
redução de 75% em homicídios

Dados compreendem Curvelândia, Glória, Indiavaí, Lambari, Mirassol, Porto Espiridião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e Quatro Marcos

Sesp c/ Redação

CISC de Cáceres teve redução de registros criminais   

Foto: Pedro Miguel

META SOCIAL

Mais de 50 serviços de cidadania
são ofertados durante Caravana

Redação c/ Secom/MT

Emissão de documentos foi um dos carros-chefe do evento   

Foto: JCC

ENCOMENDA

Suspeito confessa que
matou por R$ 500,00

Da Redação

Erivaldo N. Martins, o Soneca, pistoleiro assassino   

Foto: Plug-News
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bronze, reiterou que  ser este 
reconhecimento, devido a cada 
servidor que se integra. “Estou 
muito feliz por alcançar esse selo, 
nós temos uma comarca maior e o 
d e s a f i o  t a m b é m  é  m a i s  
complexo. Parabenizo cada um 
dos nossos servidores, pois eles 
estão conscientes de seus 
deveres. Com ações sustentáveis 

nosso futuro será melhor”, disse.
C o m  b a s e  n o  

m o n i t o r a m e n t o  e  
acompanhamento feito pela 
Coordenadoria de Planejamento 
( C o p l a n )  d o  T J ,  f o r a m  
monitoradas seis despesas: 
energia elétrica, telefonia fixa, 
telefonia celular, correio, papel e 
outsourcing.

estores de treze comarcas Gd e  M a t o  G r o s s o  
receberam esta semana 

os selos prata e bronze, de 
r econhec imen to  daque la s  
unidades judiciárias que mais 
reduziram seus gastos de 
consumo com energia elétrica, 
telefonia fixa, telefonia celular, 
correio, papel e outsourcing. Esse 

é o resultado do projeto de 
Gerenciamento Matricial de 
Despesas (GMD).

A concessão ocorreu na 
última segunda feira, (26/02) 
durante o “II Encontro de 
S u s t e n t a b i l i d a d e  n a  
A d m i n i s t r a ç ã o  d o  P o d e r  
Judic iár io ,”  rea l izado no  
auditório Gervásio Leite, na sede 

do Tribunal de Justiça, em Cuiabá 
e  que serviu também de 
capacitação para servidores do 
Judiciário com foco voltado para 
uma programação que visa ao 
Plano de Logística Sustentável.

A s  c o m a r c a s  q u e  
alcançaram o Selo Prata foram: 
Araputanga, Jauru e São José dos 
Quatro Marcos (pertencentes à 
Primeira Entrância); Poxoréu (da 
Segunda Entrância); e Barra do 
Garças (Terceira Entrância). Já o 
Selo Bronze foi obtido pelos por 
três fóruns de Primeira Entrância: 
Paranaíta, Juscimeira e Colniza; 
uma de Segunda Entrância: Nova 
Xavantina; e quatro de Terceira 
Entrância: Alta Floresta, Sorriso, 
Diamantino e Cáceres. O grande 
destaque foi para a Comarca de 
Jauru, que em ganho real 
economizou mais de R$ 51 mil no 
período estipulado.

O  j u i z - a u x i l i a r  d a  
Corregedoria-Geral da Justiça, 
Aristeu Dias Batista Vilella, 
enalteceu o esforço conjunto das 
79 comarcas na busca por ações 
sustentáveis. Por seu lado, a 
gestora-geral de Cáceres, Odanil 
Jara Corbelino ao receber o selo 

 Polícia Rodoviária AFederal recuperou, na 
última quarta feira, (28), 

durante fiscalizações de rotina na 
BR-070, nos municípios de 
Cáceres e Poconé, um veículo 
Corolla e um caminhão baú que 
estavam com registro de roubo 
ocorrido em Cuiabá.

Por volta das 8h00 no Km 
741 da BR 070, em Cáceres, a 
equipe policial deu ordem de 
parada ao veículo Corolla, cor 
b r a n c a ,  c o m  p l a c a s  d e  
Rondonópolis, conduzido por um 

homem de 29 anos que viajava 
com a família. 

O s  p o l i c i a i s ,  e m  
c h e c a g e m  a o s  s i s t e m a s ,  
descobriram que o veículo havia 
sido roubado em Cuiabá em 
dezembro do ano passado e as 
placas originais são de Cuiabá. O 
motorista afirmou ter comprado o 
carro de um conhecido e 
desconhecer a procedência do 
bem.

Já no município de 
Poconé, Km 619 da BR-070, por 
volta das 10h40, outra equipe 

PRF durante ronda percebeu nas 
proximidades da rodovia um 
veículo parado. Os policias foram 
até o local verificar o que havia 
acontecido, mas nenhuma pessoa 
foi encontrada por perto. 

O veículo, com placas de 
Cuiabá, estava abandonado e 
registrado como produto de um 
roubo ocorrido na capital na 
ultima segunda-feira, 26, no 
bairro Tijucal. 

A  o c o r r ê n c i a  f o i  
encaminhada para a Polícia Civil 
de Poconé.

 desembargador José OZuquim Nogueira, do 
Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, determinou o 
bloqueio em até R$ 27,7 milhões 
dos bens e contas do presidente da 
A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a ,  
deputado Eduardo Botelho, do 
deputado Mauro Savi, ambos do 
PSB, e de mais 12 suspeitos de 
participar de um esquema de 
corrupção no Detran-MT.

A decisão é do dia 16 de 
fevereiro  mas só foi divulgada 
ontem, (1º). As empresas EIG 
Mercados (antiga FDL); Santos 
Treinamento e Capacitação Ltda. 
e União Transporte e Turismo 
Ltda. também foram atingidas 
pela indisponibilidade.

Além dos deputados, a 
decisão do TJ-MT abrange os 
seguintes alvos da Operação 
Bereré: o ex-deputado federal 
Pedro Henry; os irmãos Marcelo 
da Costa e Silva e Antônio 
Eduardo da Costa e Silva; 
Claudemir Pereira dos Santos, 
D a u t o n  L u i z  S a n t o s  
Vasconcellos, Roque Anildo 
Reinheimer, Merison Marcos 
Amaro e José Henrique Ferreira 
Gonçalves. Além destes, outros 
foram alvo da indisponibilidade: 
José Ferreira Gonçalves Neto, 
Gladis Polia Reinheimer, Janaina 
Polia Reinhéimer, Juliana Polia 
Reinheimer. No pedido de 
bloqueio de bens, o Ministério 
Público Estadual afirmou que a 

indisponibilidade é necessária 
para resguardar o patrimônio 
público, uma vez que os 
investigados teriam lesado os 
cofres do Estado em R$ 27,7 
milhões.

Conforme o Ministério 
Público, as provas até então 
produzidas nos trabalhos de 
investigação revelam que o 
esquema criminoso operado pela 
organização criminosa se pautou 
na prática de crime de falsidade 
de contratos e outros atos 
jurídicos a fim de dar ares de 
licitude à atividade; bem como na 
prática patente de lavagem de 
dinheiro de origem pública, que 
passa por uma série de transações 
destinadas a apagar o rastro de 
sua origem, ocorridas entre o 
pagamento efetivado pelo 
Detran-MT à FDL - Serviços de 
R e g i s t r o  C a d a s t r o ,  
Informatização e Certificação de 
Documentos Ltda., atualmente 
EIG Mercados, e à Santos 
Treinamento e Capacitação de 
Pessoal Ltda.

A  o p e r a ç ã o  a p u r a  
esquema de propina e lavagem de 
dinheiro operado de 2009 a 2015, 
por meio do contrato da EIG 
Mercados com a autarquia, 
firmado segundo o MPE de forma 
fraudada, sendo que parte dos 
va lo res  repassados  pe las  
financeiras à EIG retornavam 
como propina a políticos, 
empresários e assessores.

SELO DE BRONZE

Comarca de Cáceres recebe
premio em redução de gastos  

Os Selos de Reconhecimento são concedidos às unidades judiciárias que se destacaram na redução de despesas entre novembro de 2016 a outubro de 2017

TJ-MT c/ Redação

Gestora-geral de Cáceres, Odanil Jara Corbelino   

CAMINHÃO E COROLLA

PRF recupera na BR 070
veículos roubados em Cuia
PRF c/ Redação

Corolla e caminhão baú tinham sido roubados em Cuiabá   

Foto: PRF/MT

 Foto: TJ/MT

OPERAÇÃO BERERÉ

Pedro Henry e mais 13 na lista
bloqueio de R$ 27 mi do TJ/MT
M.N c/ Redação

Decisão foi tomada pelo desembargador José Zuquim   

Foto: Arquivo
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Marcelo Xavier.  Cenário 
perfeito para o Timbu sufocar os 
visitantes. E bastou o lance 
seguinte para os mandantes 
tirarem o zero do placar. Breno 
cobrou falta, a bola caiu atrás da 
barreira e Ortigoza pegou o 
rebote para fazer 1x0.

Um a mais em campo e 
vantagem no placar. Tudo 
conspirava a favor do Náutico. 

Até que um erro na zaga quase 
colocou tudo a perder. Doda 
aproveitou desatenção de 
Thiago Ennes e Bruno e 
empatou o jogo.

O lateral-direito, porém, 
não demorou muito para se 
redimir. Em boa descida pela 
dire i ta ,  e le  cruzou para  
Tharcysio desviar para o gol e 
dar números finais ao confronto.

m jogo isolado do EC a m p e o n a t o  M a t o -
grossense Martinello 

2018, a Arena Pantanal teve na 
noite da última quarta feira, a 
partida adiada da 5ª Rodada entre 
Operário e União. Em jogo que 
colocava frente-a-frente dois 

clubes que buscavam se reafirmar 
no estadual, e voltar a vencer 
depois dos últimos resultados 
negativos.

O primeiro tempo teve o 
Tricolor determinando o ritmo e 
pressionando o goleiro do União, 
apesar de demonstrar a falta de 

entrosamento dos jogadores, 
principalmente os atletas que 
vieram recentemente e foram 
regularizados hoje no BID. Com 
boas chances, o time várzea-
grandense arriscou em chutes que 
pararam na defesa do arqueiro 
Thiago.

No começo do segundo 
tempo, mantendo o ritmo e a 
pressão sob a equipe colorada, o 
CEOV conseguiu abrir o placar 
em um chute cruzado de Thiago 
Araujo, em jogada iniciada pela 
lateral direita. Mantendo a 
pressão e buscando ampliar o 
placar, o Operário conseguiu 
finalizar com mais perigo em 
lances pelas laterais do União, 
principalmente nos lances com 
Igor Peninha sobre a defesa 
colorada. 

Nos minutos finais, Igor 
Peninha conseguiu o seu gol e 
a m p l i a r  p a r a  o  t r i c o l o r,  
assinalando 2x0 no placar, em 
lindo chute com a bola colocada, 
tirando quaisquer chances de 
defesa do goleiro.

xperiência e juventude, Ea mescla que garantiu a 
vitória do Náutico por 

2x1 diante do Cuiabá, na noite 
da quarta-feira (28), na Arena de 
Pernambuco, pela partida de ida 
da terceira fase da Copa do 
Brasil. Com gols de Ortigoza e 
do prata da casa Tharcysio, o 
Timbu agora joga pelo empate 
no duelo da volta, no dia 14 de 
março, no Mato Grosso.

Qualquer triunfo simples 
do adversário levará a decisão 
para as penalidades. Quem 
passar vai receber R$ 1,8 
milhão. Triunfo suado e com 
recorde de público na Arena em 
2018.Depois de indicar a 
possibi l idade de colocar  

Wallace Pernambucano e 
Ortigoza juntos no ataque, o 
técnico Roberto Fernandes tirou 
a idéia do papel e finalmente 
conseguiu acionar a dupla no 
jogo. O que também aconteceu 
na prática foi a presença em 
melhor número dos alvirrubros 
na Arena, após o pedido da 
diretoria.

Com mais gente - e 
barulho - nas arquibancadas, o 
time partiu ao ataque. Insistindo 
em jogadas pelo meio, o Timbu 
não explorou as investidas de 
Medina pela direita e Robinho 
pela esquerda. Rapidez era 
justamente o que o Cuiabá tinha. 
Dois ex-alvirrubros eram os 
responsáveis por ocupar os 

espaços nas costas dos laterais: 
Hiltinho e Bruno Alves.

Ter Ortigoza como 
referência na frente só fez o 
Náutico apostar ainda mais nas 
ligações diretas. Mais recuado e 
buscando jogo para tentar 
acelerar a partida, Wallace teve 
dificuldades em auxiliar na 
criação. A única chance de 
perigo dos mandantes no 
primeiro tempo saiu de uma 
roubada de bola de Negretti. O 
volante chutou no cantinho e 
acertou a trave de Victor.

Com Tharcysio na vaga 
de Josa, o Náutico voltou ainda 
mais ofensivo do intervalo. Para 
ajudar na pressão, o Cuiabá 
ainda teve um jogador expulso, 

COPA DO BRASIL

Timbu derruba o Dourado
de Cuia na Arena do Recife

Náutico joga pelo empate no duelo da volta, no dia 14 de março, no Mato Grosso e qualquer triunfo simples do adversário levará a decisão para as penalidades

Destak-Jornal c/ Redação

Craque do Náutico comemora bola nas redes do Cuiabá   

Foto: Pablo Kennedy

Operário de VG logrou enfiar dois no Colorado de Roo   

Foto: Assessoria/Arquivo

JOGO ADIADO

Redação c/ O.E

Sob pressão Chicote se redime
faturando Colorado na Arena
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Durante cinco dias, a partir de hoje, o governador de Mato Grosso 
Pedro Taques, cumpre extensa agenda em Cáceres e outras cidades do 
pólo, com destaque para a visita à Caravana da Transformação, que desde 
domingo último polariza as atenções e atendimentos sociais de cidadania à 
comunidade carente. Na pauta, inaugurações, entrega de obras e contatos 
com lideranças. Página 03

A vice-Prefeita,  
Eliene Liberato dias, está 
em Curitiba onde participa 
da Smart City Expo. O 
evento, que conta com o 
apoio da Frente Nacional de 
Prefei tos ,  reunirá  20 
palestrantes internacionais 
e 60 brasileiros.  Ela 
representa o Prefei to 
Francis Maris e diz da 
importância da participação 
no evento, destacando o 
planejamento estratégico 
para os próximos anos em 
Cáceres. Página 03

No quinto dia da Caravana da 
Transformação em Cáceres, as atividades de 
cidadania abertas ontem, (1), foram bem 
concorridas já no inicio, atendendo a demanda do 
cidadão no acesso a mais de 50 serviços numa 
espécie de mutirão. Conforme o coordenador de 
Cidadania Juliano Rabelo, a expectativa é que 
aproximadamente 25 mil pessoas passem pelo 
local. Página 04

O ciclista Irineu Pinto Vitorio, 53, que residia no Jardim das 
Oliveiras, morreu na manhã de ontem, ao atropelado por um caminhão 
caçamba Benz 1316, de placas JZE 3024, de uma empresa de materiais 
básicos de construção de Cáceres. O acidente aconteceu na esquina das 
ruas General Osório e Costa Marques, quando ao desviar de outro veículo, 
o caminhão passou sobre a vitima.  Página 03

MARATONA

Governador cumpre agenda
cidadã em Cáceres e região

Durante cinco dias o governador Pedro Taques realiza uma extensa pauta regional a começar pela visita à Caravana que nos 3 primeiros dias atendeu 4.600 pessoas 

Taques (detalhe) comprovará o sucesso da Caravana em Cáceres   

Fotos: JCC/reprodução

Vice Eliene representa Francis
durante congresso municipalista  

EM CURITIBA

Eliene Dias busca atualizações no Smart City Expo  

 Fotos: Divulgação

SERVIÇOS SOCIAIS

Caravana oferece mais de
50 atendimentos cidadãos

Destaque das atividades, as emissões de documentos  

Foto JCC
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SANGUE NO ASFALTO

Ciclista morre ao ser colhido
por um caminhão caçamba

No acidente ciclista Irineu caiu sob a roda do caminhão   

Foto: Whatsapp

LISTA NEGRA

Tribunal inclui Pedro Henry
no bloqueio de R$ 27 milhões

BARATO CARO

Pistoleiro de encomenda
matou vitima por R$ 500

REDUÇÃO DE GASTOS

Cáceres é selo bronze
no GMD do TJ/MT

GERAL 06
Cáceres-MT, sexta-feira 02 de março de 2018

m convênio para desenvolvimento Utecnológico no setor de pavimento 
foi assinado entre a Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) e a 
Concessionária Rota do Oeste. A parceria dá 
início ao funcionamento do mais moderno 
laboratório do setor em Mato Grosso, que 
terá como foco o estudo que consiste no 
reaproveitamento de material fresado 
(pavimento superficial removido durante 
processo de recuperação da rodovia) para 
atender à demanda da BR-163.

Com o convênio, acadêmicos e 
professores da Faculdade de Arquitetura, 
Engenhar ia  e  Tecnologia  (Fae t ) ,  
principalmente do curso de Engenharia de 
Transporte, campus de Várzea Grande, 
poderão utilizar o laboratório de controle 
tecnológico de pavimento lançado pela Rota 
do Oeste esta semana. O projeto da 
Concessionária foi aprovado pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT).

S e g u n d o  o  p r o f e s s o r  d e  
Engenharia Civil da UFMT, Luiz Miranda, 

o convênio entre as instituições representa 
um ganho inestimável para o universo 
acadêmico e para a sociedade que vai 
usufruir dos resultados. O professor destaca 
que em 50 anos de curso de Engenharia Civil 
da UFMT esta é a primeira vez que os 
estudantes terão acesso a um laboratório da 
magnitude do fundado pela Concessionária 
em Mato Grosso.

Com a formalização do convênio, 
três estudantes de Engenharia de 
Transportes passam a atuar rotineiramente 
no laboratório. 

Para o diretor em exercício do 
Instituto de Engenharia de Transportes, 
Diogo Bezerra, a parceria vem para 
fortalecer o curso, uma vez que a unidade de 
Várzea Grande ainda não foi concluída e os 
alunos não contam com laboratórios. O 
vice-reitor da UFMT, Evandro Soares, 
complementou que esta é uma oportunidade 
de os alunos colocarem em prática os 
projetos elaborados e, muitas vezes, 
engavetados.

O diretor de Engenharia da Rota 

do Oeste, Diogo Santiago, reforçou que o 
laboratório é um bem público, que só foi 
possível diante da aprovação da ANTT, após 
apreciação de um projeto que visa alcançar 
um material específico para a BR-163. Ele 
ressalta que a rodovia mato-grossense tem 
características específicas de solo, clima e 
tráfego. 
Tecnologia -  O laboratório de controle 
tecnológico de pavimento conta com 
equipamentos que Mato Grosso ainda não 
tinha disponível e a iniciativa vai 
possibil i tar que a Concessionária 
desenvolva um asfalto especificamente para 
a BR-163. Outro ponto positivo é o cuidado 
com o meio ambiente.

O espaço será coordenado por 
Glauber Rocha, do setor de Projetos e Rheno 
Tormin, do setor da Qualidade, responsáveis 
pelo projeto que tem como foco o uso de 
parte do fresado na massa asfáltica que vai 
revestir a BR-163, ou seja, a ideia é devolver 
uma técnica que permita o reuso do material 
retirado durante o processo de recuperação 
da rodovia.  Isso favorece o meio ambiente, 
reduz o uso de insumos e combustível, além 
de proporcionar mais conforto para quem 
trabalha com a recuperação dos trechos sob 
concessão.  O estudo terá duração de 30 
meses.

Glauber comenta ainda que todo 
material entregue pelos fornecedores 
poderá ser analisado e a qualidade 
certificada pela Concessionária. Desta 
forma, a empresa passa a ter mais segurança 
quanto à qualidade dos produtos e insumos 
usados na rodovia.
Seminário – A primeira etapa deste trabalho 
será apresentada durante o 1º Seminário de 
Pavimentos Sustentáveis da BR-163/MT. O 
evento será realizado em 15 de março, no 
auditório da Faec na UFMT com a presença 
de especialistas de todo o país. 
 O encontro vai permitir a troca de 
experiências entre os integrantes da 
Concessionária, especialistas de outros 
estados, CREA-MT, DNIT, UFMT, entre 
outras instituições da área.

MATERIAL FRESADO

O convênio entre as instituições representa um ganho inestimável para
o universo acadêmico e para a sociedade que vai usufruir dos resultados

Convênio  UFMT e Rota do Oeste traz a Cuiabá 
Laboratório de Pavimentos mais moderno de MT
Assessoria 

A parceria dá início ao funcionamento do mais moderno laboratório do setor em MT  

Foto: Assessoria
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