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COOPERATIVA
Fundada em 1991 com o objetivo de preservar o jacaré Caiman yacare a Coocrijapan em sua fase áurea chegou a produzir 400toneladas de carne/ ano

Vistoria policial encontra jacarés
mortos em criadouro de Cáceres
Fotos: Arquivo

Numa vistoria à Cocrijapan, a Cooperativa de Criadores de Jacaré
do Pantanal Ltda. em Cáceres após denúncia do Ministério Público
Estadual, a Polícia Ambiental flagrou um cenário desolador em um
criadouro. No local, foram encontrados jacarés em estado de extrema
desnutrição, mutilados, debilitados e alguns já mortos e em estado de
decomposição. Página 04

POLÍTICAS LOCAIS

Prefeitura quer municipalizar
Distrito Industrial de Cáceres
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Antes e depois da Coocrijapan, sucesso e quebradeira
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Hora da Merenda
Ressurreição do Senhor
Depois da escuta da Palavra de Deus,
deste trecho do Evangelho, quero dizer três coisas.
Primeiro: o anúncio. Está ali um anúncio, o Senhor
ressuscitou! Aquele anúncio que, desde os
primeiros tempos dos cristãos, corria de boca em
boca; era a saudação: o Senhor ressuscitou! E as
mulheres, que foram ungir o Corpo do Senhor,
depararam-se com uma surpresa. A surpresa... Os
anúncios de Deus são sempre surpresas, porque o
nosso Deus é o Deus das surpresas. Foi assim
desde o início da história da salvação, desde o
nosso pai Abraão, Deus surpreende-te: «Mas vai,
vai, deixa, parte da tua terra e vai». E há sempre
uma surpresa atrás da outra. Deus não sabe fazer
um anúncio sem te surpreender. E a surpresa é
aquilo que comove o teu coração, que te toca
precisamente ali, onde não esperas. Usando a
linguagem dos jovens, a surpresa é um golpe
baixo; não a esperas. E Ele vem e comove-te.
Primeiro: o anúncio que se torna surpresa.
Segundo: a pressa.
As mulheres correm, vão à pressa e dizem:
«Mas encontramos isto!». As surpresas de Deus
põem-nos a caminho, imediatamente, sem esperar.
E assim correm para ver. E Pedro e João correm. Os
pastores, naquela noite de Natal, correm: «Vamos a
Belém, para ver aquilo que nos disseram os anjos».
E a Samaritana corre para dizer à sua gente: «Esta é
uma novidade: encontrei um homem que me disse
tudo o que eu fiz». E as pessoas sabiam o que ela
tinha feito. E aquelas pessoas correm, deixam o
que estão a fazer, até a dona de casa deixa as batatas
na panela — encontrá-las-á queimadas — mas o
importante é ir, correr, para ver aquela surpresa,
aquele anúncio. Também hoje acontece.
Nos nossos bairros, nos povoados,
quando acontece algo extraordinário, as pessoas
correm para ver. Ir depressa. André não perdeu
tempo e, à pressa, foi ter com Pedro para lhe dizer:
«Encontramos o Messias». As surpresas, as boas
notícias, dão-se sempre assim: depressa. No
Evangelho há alguém que hesita; não quer arriscar.
Mas o Senhor é bom, espera por ele com amor, é
Tomé. «Acreditarei quando vir as chagas», diz.
O Senhor tem paciência também com
quantos não vão com muita pressa. O anúnciosurpresa, a resposta apressada e a terceira coisa que
gostaria de vos dizer hoje é uma pergunta: e eu?
Tenho o coração aberto às surpresas de Deus, sou
capaz de ir apressadamente ou estou sempre com
aquela choradeira: «Mas, verei amanhã, amanhã,
amanhã?». O que me diz a surpresa? João e Pedro
foram à pressa ao sepulcro. De João, o Evangelho
diz-nos: “Acreditou”. Também de Pedro:
“Acreditou”, mas à sua maneira, com uma fé
misturada a remorso por ter renegado o Senhor. O
anúncio que se faz surpresa, a corrida/ir à pressa, e
a pergunta: e eu, hoje, nesta Páscoa de 2018, o que
faço? E tu, o que fazes?

A bomba explodiu, tem ladrão
atacando escolas em Cáceres, mas...não
vimos nenhum flagrante estampado no
portal do Pedro Miguel, vôte xô mano,
ninguém ripou os malandros, porque
será?
Ora, Mané, simples, porque o
parangolé estava na moita, os hômi
trabalhando, ainda não havia flagrante, e
como bom jornalista não atira no escuro,
o jeito foi torcer para quem um dia a casa
caísse e ela finalmente caiu.
O Ministério Público Federal, a
Policia Federal e demais instituições
paralelas no combate a corrupção,
mexeram o doce na maciota, sem
espantar e vupt, a barca encostou nas
escolas com a certeza do bote certo, ali
estavam as pistas dos ladrões da merenda
escolar.
As escolas, claro, meras vitimas
de pessoas inescrupulosas, que
mancomunadas intrujavam a res-furtiva
num supermercado e vice-versa,
adquiriam mercadorias vencidas, enfim,
uma maracutaia típica de casos afins.
Não nos surpreendemos num
país onde raros são os administradores
públicos que seguindo o péssimo
exemplo criminoso dos políticos
corruptos, metem a mão no dinheiro
público.
O mais agravante, em detrimento
de inocentes, crianças muitas, que vão à
escola por causa da merenda, pois não
tem condições dignas de alimentação em
casa.
Em um país o nosso, em que mais
da metade a população apenas sobrevive,
chamar os que roubam o dinheiro da
merenda escolar de ladrões é apenas
elogiá-los, ainda bem que aqui em
Cáceres, a força policial agiu e pegou os
criminosos com a boca na botija.
Nada contra diretores das escolas
ou, a Seduc, aliás, eles tomaram as

providencias compatíveis, denunciaram
as suspeitas, afastaram os acusados e,
bem, o resto seria mesmo com o parquet
e as forças policiais, derrubando o
barraco dos vagaus, que infelizmente
não ficarão presos.
Este tipo de crime nos lembra o
velho ditado, “mais fácil que tirar doce
de criança,” e é exatamente isso que
acontece por este Brasilzão de Deus,
Cáceres é apenas mais uma célula de
unidade da federação atacada por estas
ratazanas e a gente pergunta, quantos
casos de corruptos roubando a merenda
escolar vocês já viram passar na
televisão?
Não é culpa do Ministério
Público Federal, aqui muito bem
representado pelo mui ínclito
procurador Felipe Mascarelli, nem da
diretoria da Seduc de Mato Grosso, aliás
a gente deve estas citações de louvor ao
MPF, PF, PM, PJC, corpo docente das
escolas e secretaria de educação, pois
graças a eles, tudo foi esclarecido e os
bandidos desmascarados.
Não se pode mudar o mundo que
anda podre, mas na medida do possível,
procura-se extirpar as ervas daninhas
saprófitas e gavinhas do trigal, que não
devem ter espaço para joios.
E a gente fica aqui no compasso
de espera para noticiar as sentenças
condenatórias desta camarilha sem
escrúpulo, que embolsa o dinheiro
público e merece sim, o destino dos
grandes bandidos que se encontram,
hoje, nos presídios de segurança
máxima.
Esperamos sim, que haja
julgamento, punição, e que não se
restrinja às vitimas, as crianças e
adolescentes, muitas que repita-se, que
vão a escola, muitas vezes só por causa
da hora merenda.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a Secretaria de Saúde de Cáceres, que estará
procedendo a castração de cães de rua, tudo dentro
dos padrões científicos, desde sala de anti-sepsia e
um centro cirúrgico. Pesquisa mostra que são 2.000
cães sem domicilio, 5% deles portadores de
leishmaniose, e como a cidade não dispõe de um
Centro de Controle de Zoonoses, a castração ainda é
um meio de se evitar a expansão populacional
canina, e com isso, as zoonoses típicas.
PRETAS

Para o relógio digital da Avenida Sete de Setembro
em Cáceres, apenas mais um enfeite no canteiro da
via, sem cumprir sua função de registrar a hora certa e
a temperatura ambiente. A coisa anda tão feia em
Cáceres que a exploradora do serviço não encontra
patrocínio e cediço, saco vazio não pára em pé.
BRANCAS

Para a parceria Governo/Prefeitura, durante a fase
pós-operatório das cirurgias de catarata, realizadas
quando da Caravana da Transformação em Cáceres
no mês passado. O retorno esta semana na Sicmatur
possibilitou uma reavaliação dos pacientes,
(milhares) e o aviamento das receitas de óculos aos
atendidos.
PRETAS

***___w2.vatican.va/content/francesco/pt/ho
milies/
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O Supermercado Todo o Dia, de Cáceres, foi
autuado por jogar lixo retirado da reforma do
antigo Supermercado Modesto na Avenida
Domervil Faria, ora, uma filial do Todo o Dia,
as margens da MT 343. Além de multada pela
Polícia Ambiental, a empresa terá que recolher
o lixo e ainda responderá na Justiça por dano
ambiental. A autuação ocorreu após denuncias
de ciclistas e moradores que usam a rodovia.

Para o indisciplinado transito de Cáceres, onde
pessoas idôneas sofrem com alguns motoristas
navalhas que costuram o tráfego e causam acidentes,
como este na esquina das ruas Costa Marques e
Comandante Balduino, registrado ontem, um a mais
dentre tantos outros. E a fiscalização de transito,
quase não se vê, exceto ontem pela manhã, apoiando
o remarcador de pinturas amarelas nos meio fios do
centrão.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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AGREGAÇÃO LOCAL

Distritos foram industriais na década de 80 para atrair novas empresas, mas com o tempo, as gestões perceberam que o melhor era transferir as áreas aos municípios

Governo decide municipalizar
distrito industrial de Cáceres
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Área do D.I de Cáceres não evoluiu empresarialmente

O

distrito industrial de Cáceres,
assim, como o de Cuiabá, será
municipalizado pelo governo
do Estado. O pedido foi feito pelas
prefeituras que querem administrar à
ocupação das áreas e agregá-las às
políticas locais de incentivos a novas
empresas. Assim, poderão trabalhar
de forma estratégica o crescimento
das cidades, com a instalação de

empresas nos setores compatíveis
com o plano de desenvolvimento
municipal.
Em Cáceres o processo deve
ocorrer ainda neste mês de abril e no
caso de Cuiabá, o processo será mais
burocrático, mas deve ocorrer ainda
neste ano. “O prefeito pediu a área
para trabalhar melhor a atração de
novas empresas para Cuiabá. Hoje, a

destinação dos terrenos cabe ao
Estado, que precisa atuar em uma
série de tramitações legais, que agora
serão responsabilidade da prefeitura”,
disse o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Carlos
Avalone.
Conforme Avalone, o Estado
criou os distritos industriais na década
de 80 em quatro cidades. O objetivo
na época era atrair novas empresas,
mas com o tempo, as gestões
perceberam que o adequado era
transferir as áreas aos Municípios e
reservar ao Estado as estratégias e
políticas mais amplas. Barra do
Garças e Rondonópolis foram os
primeiros distritos a serem
municipalizados em 2000 e agora, o
mesmo processo será feito com
Cáceres, cujos encaminhamentos
estão mais adiantados e a área deve ser
entregue ainda este mês, e Cuiabá,
com transferência prevista ainda para
este ano. A área total do Distrito é de
570 hectares, dos quais 240 foram
cedidos para a implantação da Zona
de Processamento e Exportação.
No programa constam as
áreas do Distrito Industrial que são
vendidas por um preço abaixo do
praticado no mercado desde que
atenda às exigências e normativas

CICLO DE CAPACITAÇÃO

Gestão eficaz do TCE acontece no
próximo fim se semana em Cáceres
Assessoria

O

pólo regional de Cáceres será
o segundo este ano a receber o
Programa Gestão Eficaz, do
Tribunal de Contas de Mato Grosso,
um ciclo de capacitação voltado para
gestores e servidores públicos
municipais, que acontecerá nos dias
12 e 13 de abril, no auditório do Hotel
La Barca, a partir das 8 horas.
Durante os dois dias do
evento, prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores, secretários municipais,
controladores internos, contadores,
assessores jurídicos, pregoeiros,
membros de comissões de licitação,
fiscais de contratos e responsáveis
pelo patrimônio de Cáceres e outros
19 municípios da região sudoeste
receberão informações sobre temas
inovadores e de grande repercussão na
administração pública.

Entre eles as Parcerias
Público Privadas – PPPs; as relações
do poder público com as organizações
do terceiro setor (ONGs, OS, OSS);
aposentadorias e pensões e as
perspectivas da Reforma da
Previdência; a gestão financeira e
orçamentária municipal; e dispensa e
inexigibilidade de licitação.
Segundo o secretário-chefe
da Consultoria Técnica do TCE-MT,
Gabriel Liberato Lopes, a
programação do Gestão Eficaz foi
totalmente reformulada para abordar
questões que são novas para os
gestores e que despertam ainda muitas
dúvidas, principalmente para os
prefeitos, vereadores e servidores que
vieram da iniciativa privada após as
eleições de 2016.
A iniciativa atende ao
Foto: Arquivo

Planejamento Estratégico do Tribunal
de Contas, que após a sua
modernização estrutural e as
mudanças adotadas em seu modelo de
atuação, além da missão
constitucional de órgão de controle e
fiscalização externa, passou a investir
com mais abrangência na capacitação
continuada dos gestores como uma
das estratégias para aprimorar a
qualidade das políticas e da
administração pública.
O auditor público externo do
TCE Guilherme de Almeida, que
estarão no evento em Cáceres, lembra
que os temas a serem abordados foram
definidos a partir das demandas mais
freqüentes dos próprios gestores, que
chegam à Consultoria Técnica do
Tribunal, e da observação das
irregularidades mais freqüentes
verificadas nos balanços e contas de
governo julgadas pelo Pleno da Corte
de Contas.

legais. Entre as interessadas está uma
empresa chinesa que pretende instalar
uma montadora de drones, empresas
que atuam com energia solar
renovável e uma usina de etanol feito
com batata e resíduos das feiras de
Cuiabá. Apenas a Central de

Abastecimento descarta 500 kg de
alimentos que podem ser
aproveitados na produção de energia.
Existe ainda a possibilidade de
fomento a agricultura familiar para
garantir freqüência no funcionamento
da usina.

MANDATO 2019/2022

Consumi publica edital sobre
eleição de reitoria na Unemat
Assessoria c/ Redação

O

Conselho Universitário da
Unemat (Consumi) divulgou
esta semana o edital nº
001/2018 de eleições para os cargos
de reitor e vice-reitor da Universidade
do Estado de Mato Grosso, para a
gestão 2019-2022. O documento pode
s e r
a c e s s a d o
e m :
http://eleicoes.unemat.br/edital/reitor
ia2018/.
Para a inscrição é necessário
que os candidatos atendam aos
seguintes requisitos: efetividade no
cargo do Magistério Superior da
Unemat, tempo de serviço
ininterrupto de, no mínimo, quatro
anos e pertencer a uma das duas
classes mais elevadas da carreira que
esteja devidamente provida de
docente efetivo.
O registro da candidatura a
reitor e vice-reitor será feita em chapa
única e indivisível. As inscrições
devem ser realizadas no período de 9 a
20 de abril, das 14h00 às 18h00, junto
à Comissão Eleitoral Central,
instalada na Sede Administrativa da
Unemat. A documentação necessária
pode ser acessada no edital.
A campanha e a propaganda
eleitoral podem ser iniciadas

imediatamente após publicação da
homologação dos registros de
candidatura, deferidas pela Comissão
Eleitoral Central, e encerradas às 22
horas do dia que antecede ao pleito.
Na Unemat, o voto é paritário, direto,
livre e secreto. O colégio eleitoral é
formado pela totalidade dos docentes
e profissionais técnicos efetivos
lotados na Unemat, bem como os
discentes regularmente matriculados
nos cursos de graduação e pósgraduação.
A eleição será realizada dia 5
de junho, com urnas distribuídas na
sede administrativa, campus
universitários, núcleos pedagógicos,
pólos de apoio presencial do Ensino a
Distância e escritório regional da
Unemat em Cuiabá. O número de
urnas e a sua localização serão
determinados pela Comissão Eleitoral
Central, e previamente divulgados.
A posse da chapa eleita será
no dia 20 de dezembro de 2018, após
publicação do Decreto de nomeação,
pelo Governador do Estado de Mato
Grosso. O mandato da chapa eleita
terá início em 01 de janeiro de 2019 e
conclui-se em 31 de dezembro de
2022.
Foto: Arquivo

Unemat campus de Cáceres, polariza as eleições no interior

Programa foi reformulado com novidades para os gestores
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CRIME AMBIENTAL

Policia Ambiental encontrou jacarés magros, mutilados e mortos em criadouro
de cooperativa, sendo preso o responsável e aplicada multa de R$ 6,9 milhões

Policia agra jacarés mutilados e
mortos em cooperativa de Cáceres
G1-MT c/ Redação
Foto: Polícia Ambiental

Animais estavam em situação deplorável, alguns mortos

N

uma vistoria à Cocrijapan, a
Cooperativa de Criadores
de Jacaré do Pantanal Ltda.
em Cáceres na última quarta feira,
(4), a Polícia Ambiental flagrou um
cenário desolador em um criadouro.
A fiscalização foi feita após
denúncia do Ministério Público
Estadual de maus-tratos e mutilação
dos animais que eram criados no
local.
Com base em denúncia do
MPE, agentes da Polícia Militar

Ambiental do município foram até o
local junto com oficiais de Justiça e
peritos da Perícia Oficial de
Identificação Técnica (Politec) e
confirmaram os maus-tratos e a
situação de abandono dos animais.
Durante a vistoria realizada
no local, o zelador e o administrador
do criadouro apresentaram termos
do Ibama, onde constavam o nome
do responsável pelo criadouro e
pelos 9.537 animais. No local, foram
encontrados jacarés em estado de

extrema desnutrição, mutilados,
debilitados e alguns já mortos e em
estado de decomposição.
O responsável pela
Cooperativa Selden Silva, foi detido
e levado a sede da Polícia Civil, mas
alegou não ser mais responsável pelo
criadouro, tendo sido liberado
d e p o i s d e a s s i n a r Te r m o
Circunstanciado de Ocorrência.
Conforme Selden, ele era apenas
sócio da empresa, mas que saiu da
sociedade para ter uma criação
independente.
Em seu depoimento à
polícia, Selden afirmou que passou a
ser fiel depositário dos animais em
2011 contra a vontade dele e que
depois de algum tempo os jacarés
foram doados a um hospital de
Cáceres.
Depois dessa doação, ele
disse que os animais seriam abatidos
na cooperativa e a carne seria doada
a essa instituição e que desde então
não tinha mais responsabilidade
sobre os animais.
O advogado dele disse que
irá se manifestar sobre o assunto
posteriormente. Foi aplicada uma
multa de R$ 6,9 milhões pelo crime
de maus-tratos a animais silvestres,
correspondente a R$ 3 mil por cada
jacaré encontrado vivo no local.

MARÇO/MULHER

DEPOIS DA CHUVARADA

Em tempo recorde prefeitura
reconstrói ponte na zona rural
Assessoria c/ Redação

A

pós fortes chuvas de verão
no assentamento Roseli
Nunes, a Secretaria de
Infraestrutura de Mirassol D'Oeste
em uma ação rápida e eficiente,
realizou em menos de 24 horas, o
reparo e a reconstrução da ponte,
liberando o fluxo para o
assentamento.
A equipe da municipalidade
havia recebido alerta da quebra da
ponte, na estrada vicinal que liga o
assentamento a rodovia MT-248,
popular Ponte da Égua, ocasionada
pelo peso de um caminhão.
Do episódio não houve
vítimas, apenas alguns estragos, mas
que causaram transtornos aos
usuários munícipes e prontamente a
equipe da Secretaria de Obras,
solucionou o problema em tempo
recorde.
Para o vereador Edson
Domingos da Silva (Ronan), um dos
que acionaram o Secretário, a equipe
municipal mostrou que essa gestão é
comprometida, quando da
restauração da via com a colocação

de material e nivelamento do solo,
restabelecendo as condições de
trafego que estavam precárias.
A Secretaria de
Infraestrutura continua também,
realizando a operação tapa-buracos
para melhorar as condições de
tráfego nas ruas e avenidas da cidade
e de acordo com o chefe da
Secretaria de Obras, Gustavo
Cofani, essa semana foi realizada a
operação na Avenida Tancredo
Neves, COHAB, entre outras. “O
trabalho de tapa-buracos vai passar
por todos os bairros, estamos
priorizando sempre os locais
emergenciais e onde há um maior
fluxo”, explicou.
O prefeito Euclides Paixão
falou que esses são trabalhos
rotineiros executados em vários
trechos que se encontravam com
asfalto danificado, dificultando a
mobilidade urbana. “Além das
melhorias no trânsito da nossa
cidade, a operação tapa-buracos traz
mais segurança aos pedestres e
condutores”, ressalta o prefeito.
Foto: Assessoria

Grupo Juba entrega prêmios
em dinheiro para seus clientes
Esdras Crepaldi

O

Grupo Juba realizou no último
sábado (31), o sorteio da
Promoção “Março é mês da
Mulher é mês de prêmios com dinheiro
no bolso”, em uma parceira com a SC
Johnson. Clientes do Juba
Supermercados e do Atacado Pantanal,
que adquiriram produtos específicos de
seis marcas , Glade, Pato, Mr. Músculo,
Raid , Off e Bravo , receberam cupons e
participaram da promoção.
Eles concorreram a três
prêmios em dinheiro, que totalizaram
três mil reais. No terceiro prêmio,
foram sorteados R$ 500 reais, e a
felizarda foi a cliente Cleuza Barros
Alves, residente em Araputanga.
Já no segundo prêmio, os
valores foram de R$ 1.000 reais e o
ganhador foi o cliente Luiz Henrique
Goulart Valente, residente no Bairro
Santa Isabel.
Mas a grande sortuda da
promoção, que levou para casa a
quantia de R$ 1.500 reais em dinheiro,
foi a moradora do centro da cidade, na
Praça Barão, Ana Lúcia de Melo. O
sorteio, como norma do Grupo Juba,
foi acompanhado por clientes, gerentes
e colaboradores das empresas e pelo
representante da SC Johnson, Luiz
Márcio . A vencedora do primeiro
prêmio, Ana Lúcia de Melo,
parabenizou o Grupo Juba pela
promoção e disse que este tipo de
evento, além de agregar valores, é
interessante pois ajuda a fidelizar o
cliente.
“Fico feliz por ser a vencedora
do primeiro prêmio. Faço as compras
sempre no Juba do centro, gosto do

atendimento e do ambiente, agora mais
ainda, ao participar desta promoção,
me proporcionou esta alegria”,
comemora Ana Lúcia.
O ganhador do segundo
prêmio, Luiz Henrique Goulart
Valente, que fez sua compra no
Atacado Pantanal, veio receber seu
dinheiro acompanhado da esposa e
vibrou muito com o prêmio. “Quando
me ligaram achei meio estranho, hoje
passam muitos trotes, mas ao vir aqui e
constatar que fui o contemplado, me
deixou muito contente. Ganhar mil
reais é sempre bom “, enfatizou
Valente.
Quem levou os R$ 500 reais,

Cleuza Barros, também vibrou ao ser
avisada. “Nossa ganhei 500 reais, fim
de semana gordo”, sorriu a sortuda.
Para a gerente do Atacado Pantanal as
promoções constantes que a loja
oferece aos seus clientes são fatores
atrativos, não só para as vendas, mas
principalmente por poder oferecer,
além de boas estruturas, preços e
atendimento, uma oportunidade de
retribuir a fidelidade deles com
diversos prêmios, em dinheiro ou
produtos.
“Este foi o terceiro sorteio
apenas em 2018, em maio já
sortearemos uma moto 125 CC”,
anunciou Edil.

Ponte não suportou chuvas e ﬂuxo de veículos pesados

Foto: Esdras Crepaldi

Ana Lúcia de Melo, vencedora do primeiro prêmio
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SUSTENTABILIDADE

Desmatamento atinge às margens dos cursos fluviais e estende-se ao longo do rio, onde a plantação de soja chega até aproximadamente 10m ou menos das nascentes

Estado é condenado a regularizar
área de nascentes do rio Paraguai
MPE c/ Redação

Foto: AFP

regularizadas. Entre elas, a
ausência de zoneamento
socioambiental e do respectivo
plano de manejo. Até o momento,
apenas medidas voltadas para a
estruturação da gestão da unidade
de conservação e de seu Conselho
Consultivo foram adotadas.
Considerada como crucial
na sustentabilidade do bioma do
Pantanal Mato-grossense, alguns
anos após a criação da referida
Unidade de Conservação foi
constatado que nas áreas onde
estão as nascentes do Rio
Paraguai foram implantadas
diversas lavouras e pastagens
cultivadas. O desmatamento é
intenso e atinge praticamente às
margens dos cursos fluviais e
estende-se ao longo do rio.
Em uma das propriedades
visitadas, conforme se apurou à
época, a situação é calamitosa,
uma vez que a plantação de soja

EM CÁCERES

Várias nascentes são ameaçadas pela expansão da soja

A

Justiça julgou procedente
ação civil pública
proposta pelo Ministério
Público Estadual, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de
Diamantino, e condenou o Estado
de Mato Grosso a promover a
regularização da Área de
Preservação Ambiental Estadual

Nascentes do Rio Paraguai. A
sentença determina a adoção das
medidas necessárias para o
efetivo cumprimento do Decreto
Estadual n. 7.596/2006, que
instituiu a referida Unidade de
Conservação. Com 77.700
hectares, a APA abrange parte dos
municípios de Diamantino e Alto

Paraguai.
De acordo com o
Ministério Público, a ação foi
proposta há mais de seis anos e
mesmo com decisão liminar,
proferida em julho de 2011,
determinando o cumprimento do
decreto, ainda existem diversas
pendências a serem

chega até aproximadamente 10m
ou menos das nascentes, sendo
que, na época das chuvas, os
agrotóxicos e produtos utilizados
no plantio dos grãos são levados
diretamente às nascentes.
A omissão da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente
(Sema), conforme o MPE, em
não implantar a Área de
Preservação Ambiental já criada,
está ocasionando sérios danos ao
meio ambiente, “afetando a
sobejo todo o curso do Rio
Paraguai, bem como Pantanal
Mato Grossense”.
Ao julgar a ACP (Cód
81857), o juízo da 2ª Vara de
Diamantino concluiu que é dever
do “réu adotar as medidas de
efetivação da área de preservação
ambiental Nascentes do Rio
Paraguai, pois cabe ao mesmo e à
coletividade o dever de defender
e preservar o meio ambiente”.

SEBRAE realiza palestras sobre
sustentabilidade nas empresas
SEBRAE c/ Redação

MARMITAS SOCIAIS

Quatro Marcos servirá refeições
através de Restaurante Popular
Assessoria c/ Redação

S

erviço do projeto
"Restaurante Popular" será
iniciado a partir do mês de
maio em São José dos Quatro
Marcos, com a distribuição de
marmitas às famílias que

necessitam e estão cadastradas
em programas sociais do
município.
Conforme o prefeito
Ronaldo Floreano dos Santos, o
Projeto é um compromisso de
Foto: Ronivon Barros

Em Cáceres o rango popular é servido no Restaurante Vitória

campanha e será iniciado em
parceria com a associação de
moradores do bairro Bela Vista,
que vai ceder o espaço para a
produção da alimentação.
"Também estamos buscando
parcerias com empresários do
nosso município e com
associações de agricultores
familiares, para aquisição dos
produtos que serão utilizados",
informou.
O gestor informou ainda
que serão distribuídas refeições
prontas, nutricionalmente
balanceadas, originadas de
processos seguros,
preponderantemente com
produtos regionais.
O projeto "Restaurante
Popular" será desenvolvido pela
Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Assistência Social.
De acordo com Floreano,
será iniciado no regime de
fornecimento de marmitas diárias
a cerca de 200 pessoas. "Estamos
acabando de fazer o
levantamento, mas acredito que
nessa fase inicial serão atendidas
de 150 a 200 pessoas", afirmou.

SEBRAE de Cáceres sempre assessorando o empreendedorismo

N

a próxima terça feira, 10,
o SEBRAE realizará de
forma Gratuita, a partir
das 19h00 palestra de
Sustentabilidade nas Empresas,
no auditório da entidade de
Cáceres, localizado na Avenida
Brasil, 402, no Jardim Celeste. O
tema selecionado é de grande
importância para Empresários e
potenciais empreendedores as
vagas são limitadas.
O objetivo do evento, é
conhecer os conceitos e as boas
práticas sustentáveis possíveis de
aplicação nos pequenos negócios,
como diferencial competitivo;
compreender a interligação
existente a partir do implemento
das práticas e os resultados
obtidos pela diminuição de custos
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e impactos ambientais, melhoria
da imagem e lucratividade da
empresa; elaborar estratégias de
gestão integrada, para que as
empresas adotem práticas
sustentáveis, conforme o tipo de
serviço e/ou produto.
No conteúdo da
programação, temas como
“Quais os benefícios da
sustentabilidade”; “A
sustentabilidade nos negócios”;
“Dimensões da Sustentabilidade”
e Sustentabilidade na prática,
com dicas úteis. A carga horária é
de duas horas, sem ônus para os
participantes. Maiores
informações e inscriçõies podem
ser obtidas pelo contato: (65)
3 2 1 1 - 6 7 0 0
/
caceres@mt.sebrae.com.br

GERAL
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PARCERIAS LOCAIS

Os Escritórios Regionais colaboram para promoção das reuniões das Comissões Intergestoras Regionais debatendo a operacionalização das redes de saúde

Saúde promove regionalização do
SUS em 16 escritórios do interior
Secom c/ Redação

Foto: Rose Velasco

Missão dos ERS é fomentar políticas de saúde nos municípios

A

Secretaria de Estado de Saúde
promove a regionalização do
SUS por meio da atuação dos 16
Escritórios Regionais de Saúde,
instalados nos seguintes municípios:
Baixada Cuiabana, Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres,
Colíder, Diamantino, Juara, Juína,
Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda,
Porto Alegre do Norte, Rondonópolis,
São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará
da Serra.
A missão dos diretores dos
Escritórios Regionais de Saúde, além de

representar a SES nas regiões, é
fomentar as políticas de saúde junto aos
141 municípios do Estado, auxiliandoos na execução das ações e serviços de
saúde voltados para o atendimento às
necessidades da população na rede
municipal de saúde (PSF, Policlínicas,
UPAS, Hospitais municipais e Prontossocorros).
A direção dos ERS atua em
parceria com os Hospitais Regionais e
Hospitais administrados por Consórcios
Regionais de Saúde, monitorando e
acompanhando a de prestação de

serviços, assim como em hospitais
particulares e filantrópicos contratados
pelos municípios.
Segundo informou Eneida
Vandoni Pereira, superintendente de
Gestão Regional, os Escritórios
funcionam com um quadro próprio do
Estado, e também com servidores
cedidos por Prefeituras e pelo Ministério
da Saúde, e que atuam em diferentes
especialidades, sendo composto, por
exemplo, de médico regulador
(profissional que autoriza a regulação do
paciente no Sistema Único de Saúde);
técnico em Vigilância em Saúde e
enfermeiro.
Durante a reunião de condução
em Cuiabá, os representantes dos ERS
apresentaram ações realizadas em
parceria com os municípios de cada
regional e que contaram também com o
apoio do Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador; debateram o papel dos
ERS, programações para 2018 sobre
educação permanente em saúde; maior
autonomia orçamentária; investimentos
em estrutura e logística; maior
integração com a comunicação social;
integração do planejamento e gestão
regional entre nível central e regional;
necessidade de concurso; cuidados com
a saúde dos trabalhadores dos ERS;
campo de estágio nos hospitais regionais
e integração Intersetorial nos
municípios e com os consórcios
regionais de saúde.
As secretarias municipais de
saúde recebem dos profissionais que
trabalham nos Escritórios Regionais de

Saúde visitas técnicas, treinamentos,
palestras e o acompanhamento na
implantação de serviços na rede pública
de saúde, com o objetivo de melhorar
cada vez mais o atendimento do fluxo
por parte das unidades de saúde.
To d o s o s a n o s , o s
representantes dos ERS se reúnem com

prefeitos e sociedade em geral para
definir ações inovadoras para ampliação
de serviços ao usuário do SUS, além de
fomentar a instalação de novos serviços
como, por exemplo, a criação de Câmara
técnica de Vigilância do Óbito
municipal.

CURSOS/UNEMAT

Prorrogado prazo para pedir
isenção de taxa do vestibular
Assessoria

A

Unemat prorrogou o
período de pedido de
isenção para o Vestibular
2018/2 até quarta-feira, dia 11 de
abril. A prorrogação foi feita
através do Edital Complementar
Nº 01/2018, que também incluiu
os cursos de Direito matutino e
noturno para o Núcleo
Pedagógico de Rondonópolis.
A inscrição deve ser
efetuada via internet, no endereço
www.unemat.br/vestibular até o
dia 11, e os documentos podem
ser protocolados até quinta-feira,
dia 12 de abril.
Podem solicitar isenção
de taxa, candidatos com renda
familiar inferior a dois salários
mínimos, doadores de sangue ou
Profissionais Técnicos da
Educação Superior da Unemat.
Esta edição oferta 2.620 vagas em
13 municípios do Estado por

meio do Vestibular 2018/2 para
matrícula no segundo semestre
deste ano.
A Unemat adota sistema
de ações afirmativas: todos os
cursos oferecidos destinam 30%
das vagas para estudantes
oriundos de escolas públicas, e
reservam 25% para candidatos
pretos e 5% para candidatos
indígenas. As outras 40% das
vagas são para ampla
concorrência.
As provas serão
realizadas nas cidades de Alta
Floresta, Alto Araguaia, Barra do
Bugres, Cáceres, Colíder,
Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova
Mutum, Nova Xavantina, Pontes
e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e
Tangará da Serra, dentre as quais
o candidato deve optar no ato da
inscrição.
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DECISÃO FINAL

Dourado entra em campo com a vantagem de dois gols e pode perder de até 1 a 0 que levanta a taça, enquanto o Galo precisa vencer por 3 gols de diferença

Cuia e Galo decidem amanhã
título estadual de futebol 2018

Da Redação

Foto: Pedro Lima

A

manhã é o grande dia, o
Dia D do futebol matogrossense com a decisão
do Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello 2018,
envolvendo o Sinop e o Cuiabá no
jogo segundo jogo da final, desta
feita em plena Arena Pantanal, na
capital.
O Dourado que venceu o
Galo da cidade do soja no Gigante
do Norte na primeira partida, joga
com a vantagem e pode até perder
por 1 a 0 que se sagra campeão.
Por seu lado, o Sinop precisa de 3
gols de diferença para levantar o
caneco, já que apenas 2 a 0 leva a
decisão para a cobrança de

penalidades máximas.
O maior ganhador entre
os quatros clubes campeões do
estado, o Cuiabá busca o
heptacampeonato matogrossense. O Dourado foi
campeão nos anos
2003/2011/2013/2014/2015 e
2017.
O Cuiabá ainda tem dois
títulos 2010 e 2016 pela Copa
Federação. A nível nacional, o
Cuiabá foi campeão da Copa
Verde em 2015, numa decisão
memorável contra o Remo.
O Sinop é tricampeão
estadual e foi o primeiro time do
interior a conquistar um título.

Foi em 1990, sob o comando do
gaúcho Nilo Neves.
Na época, o clube revelou
o goleiro Rogério Ceni com
apenas 16 anos de idade, que
depois foi para o São Paulo. Nos
anos de 1998 e 1999 ,o "Galo do
Norte" foi bicampeão sob o
comando do santista Claudio
Marques.
Para esta partida na
capital, o Cuiabá está fazendo
promoção para tentar atrair um
bom público na Arena, domingo,
até mesmo superar os 6 mil que
foram domingo passado no
Gigantão do Norte, batendo o
recorde no es tadual, que

SUB-15 E 18

Araputanga sedia Campeonato
Estadual de atletismo da Caixa

Assessoria c/ Redação

A

edição de 2018 do
Campeonato Estadual
Caixa de Atletismo sub15 e sub-18 será realizado nos
dias 8 e 9 de abril, no campo
municipal Márcio Mendes em
Araputanga, pela Federação
Mato-grossense de Atletismo em
parceria com a Prefeitura
Municipal de Araputanga, com
apoio da Faculdade Católica
Rainha da Paz (FCARP) e
Laboratório de Análises Clínicas

Araputanga.
O técnico esportivo e
coordenador do campeonato a
nível municipal Nelson Ramos,
informou que mais de 200 atletas
deverão participar do evento.
Dentre os municípios que
já confirmaram presença estão
Marcelândia, Ipiranga do Norte,
Sorriso, Cuiabá, Mirassol
d'Oeste, Pontes e Lacerda e
Campos de Júlio.
Conforme Nelson Ramos,
Foto: Divulgação

Atletismo da Caixa é sucesso em várias cidades do país

serão realizadas: prova de
barreira, lançamento de dardo,
disco e peso, salto em altura, salto
triplo, dentre outras.
"Para que seja uma
disputada legal, ás competições
são realizadas por categoria,
sendo o sub-15 com garotos e
garotas nascidos de 2004 a 2006 e
o sub-18 os nascidos de 2001 a
2003", informou ao destacar a
grande importância da realização
dos jogos em Araputanga, para
descobrir novos talentos.
O técnico de atletismo
destacou ainda os avanços
conquistados pela equipe de
Araputanga, que conta com
campeões brasileiros.
"Teremos a participação
dos nossos campeões que são de
Araputanga e de Sorriso, além da
participação do ex-atleta
olímpico Vicente Lenilson",
informou.
A solenidade de abertura
do Campeonato Estadual Caixa
de Atletismo sub-15 e sub-18 será
neste sábado a partir das
07h30min, com competições
realizadas até às 18h00 de
domingo (09).

Cuiabanos pregam cautela mesmo com vantagem antecipada

assistiram o Dourado vencer o
Sinop por 2 a 0 e abrir boa
vantagem.
Para este jogo de volta
amanhã na Arena Pantanal a

partir das 15h00, o ingresso
custará R$ 10 e R$ 5 (meia).
Mulheres e crianças até 12 anos
não vão pagar.
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By Rosane Michels
Nossos parabéns é endereçado a
empresária Fátima Amorim, que você
tenha um dia maravilhoso, preenchido
de momentos lindos e muita alegria, e
uma vida iluminada por muito amor e
toda a felicidade do mundo. Grande
abraço.

Esotérico
A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une
a Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia
movimento intenso na vida profissional e
planos de carreira, que podem começar a
ser testados. Você estará mais sério e
reservado, mais focado em sua carreira.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une a
Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
To u r o i n d i c a n d o u m d i a d e
interiorização e necessidade de estar
mais perto dos seus. Aproveite este dia
para dedicar-se a leituras e conversas
com amigos íntimos e parentes queridos.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une
a Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
seu signo indicando um dia de maior
envolvimento com projetos de médio
prazo envolvendo viagens
internacionais ou publicações. O
momento pede comprometimento.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une
a Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia em que a
comunicação pode estar mais difícil.
Você estará mais fechado e voltado
para seus pensamentos. Dia ótimo para
os estudos e a reflexão.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une a
Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia de negociações
intensas e acordos relacionados a uma
grande soma de dinheiro. Uma sociedade
ou parceria comercial pode ser discutida.
A responsabilidade aumenta.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une a
Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia de decisões
importantes em sua vida material e
financeira. O momento pode indicar a
negociação ou concretização de um
novo projeto e/ou contrato.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une
a Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia de maior
preocupação e envolvimento nos
relacionamentos. Algo deve ser mudado
em sua maneira de relacionar-se. O
momento é bom para firmar uma
sociedade.

A Lua começa a caminhar
através de seu signo, se une a
Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia interiorização e
necessidade de ficar na sua, em sua
casa, distante de pessoas e conversas
vazias. Aproveite este dia para refletir
sobre alguns projetos pessoais.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une
a Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Touro indicando um dia movimento e
aumento de responsabilidade,
especialmente no trabalho. O dia pode
ser mais intenso e exigir mais de você.
Cuide com mais carinho de sua saúde.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une a
Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
To u r o i n d i c a n d o u m d i a d e
interiorização e maior contato com seu
mundo emocional, que passa por um
momento de reavaliações. Um amor do
passado pode voltar a bater em sua porta.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se
une a Saturno e Marte e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Touro indicando um dia de
interiorização e distanciamento da vida
social. Um romance, que vem sendo
desenhado pelo Universo, pode ficar
mais sério e dar um passo à frente.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, se une a
Saturno e Marte e recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
To u r o i n d i c a n d o u m d i a d e
enfrentamento de problemas e
dificuldades com uma equipe de
trabalho. O dia pode envolver tensão e
necessidade de tomar decisões
importantes.

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

Celebrando mais uma data natalícia, Maria José Magalhães a
quem enviamos votos de felicidades com saúde e muito amor.
Parabéns a você, nesta data querida.
Felicitações a
Noely Dias, com
desejos que esse novo ano um ano lhe
traga
realizações,
sabedoria e
esperança. Que esta data se repita por
muitos anos e que estes sejam
preenchidos de felicidade, amor e paz.
Parabéns e um dia muito feliz! Na foto
ao lado do companheiro Walter.

Recebendo os calorosos parabéns a elegante Tatiani
Nascimento. Felicidades pra você! Desejo um aniversário muito
especial e alegre, e que a sua vida seja sempre abençoada por
felicidade, saúde e amor.

