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Anos!

A instalação da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) em 
Cáceres, criada pelo Presidente Sarney através do decreto nº 99.043 de 6 de 
março de 1990,  depende de um estudo de viabilidade, segundo o 
secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Para 
o prefeito Francis Maris, a instalação do complexo, passou por 
reestruturação e já é considerada uma realidade. Página 03
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CHÃO PRETO

PAUTA DE CÁCERESFique atento para o que abre e o 
que fecha amanhã, no feriado da Paixão 
de Cristo, para evitar surpresas. Em MT, 
as secretarias, autarquias, escolas e 
empresas públicas não terão expediente. 
O comercio estará fechado, assim como 
os bancos e no setor público, apenas 
serviços essenciais, como segurança 
(plantões) coleta de lixo, etc, terão o 
expediente normal.

Página 04

Desde o ultimo domingo, quando da 
procissão de Ramos, a família católica de 
Cáceres congregada nos desígnios de Cristo, 
participa efetivamente da programação da 
Semana Santa. Os rituais continuam diários, 
com missas, hoje da Instituição da Eucaristia 
e na sexta-feira da Paixão, a  celebração da 
Via Sacra e Adoração à Santa Cruz. 

Página 03

Espelhando-se em Nova jerusalém, um teatro brasileiro ao ar livre, 
localizado no distrito de Fazenda Nova, município de Brejo da Madre de 
Deus em Pernambuco, Cáceres abre amanhã na cidade bíblica-cenográfica 
instalada na Arena da Sicmatur, o teatro ao ar-livre encenando a Paixão de 
Cristo. As sessões serão de 19 a 21, sempre às 20h, com entrada 
franqueada. Página 03

DIREITO & CIDADANIA

REALIDADE FANTASMA

Após 31 anos, estudos discutem 
viabilidade da ZPE em Cáceres

Nesta quinta feira, contam-se 3 anos que o então governador Pedro Taques lançou  o edital de licitação para implantação da dormente há 3 décadas  ZPE de Cáceres

Polemica trintona ZPE tem sido um elefante politico em MT   

Foto: JCC

MISSAS E PROCISSÕES

Católicos celebram com fé
a semana santa em Cáceres

Abertura da Semana Santa domingo 
último com a procissão de Ramos   

Foto: JCC

SOSSEGO E CIA

Feriadão Santo: saiba o que
abre e o que fecha na cidade

Em Cáceres o Ganha-Tempo abre 
hoje e volta a atender na 2ª feira  

Foto: JCC

GÓLGOTA PANTANEIRA

Cultura de Cáceres abre as
cortinas para saga da paixão

Cidade cenográfica na Sicmatur será palco da Paixão de Cristo  

Foto: JCC

Ovos de Páscoa 
e Pescados

Jauru aciona gestão para 
recuperar vias urbanas

Obras e sistema portuário são
discutidos com Mauro Mendes
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Vênus ainda em Peixes, 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias em 
que a necessidade de se 
distanciar da vida social fica 

mais intensa. O momento pode envolver 
uma avaliação de escolhas emocionais 
feitas no passado. Um antigo amor pode ser 
a causa desse processo.

Esotérico

Vênus ainda em Peixes, 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
movimento na vida social e 
aproximação de amigos 

queridos. Você estará mais aberto do que 
nunca e pronto para doar-se a quem ama. 
Um romance pode começar a qualquer 
momento.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando um período 
de maior visibilidade e 
melhora da imagem pessoal e 

profissional. Crescimento e expansão de sua 
vida profissional serão as marcas dos 
próximos dias. Uma pessoa do trabalho 
pode chamar sua atenção.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
movimento em projetos de 

viagens e maior envolvimento com 
publicações e contato com estrangeiros. 
Você estará mais otimista e voltado para a 
espiritualidade. Uma nova filosofia de 
vida pode trazer a paz desejada.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando um dia de 
acordos e  negociações  
importantes, que podem 

trazer aumento de seus rendimentos. Uma 
sociedade ou parceria financeira pode ser 
estudada. Dia bom para pedido de 
empréstimos.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
movimento nas finanças. O 
m o m e n t o  p o d e  e s t a r  

relacionado à aprovação de um projeto ou 
contrato, envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, depois de semanas de 
negociações. 

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias em 
que você estará mais voltado 
para seu equilíbrio e saúde 

global, do corpo, da mente e do espírito. O 
momento é ótimo para começar um 
tratamento de beleza ou fazer uma cirurgia 
plástica.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
movimento na vida amorosa. 
Você está mais aberto e 

voltado para seu coração. Se estiver só, um 
romance pode começar a qualquer 
momento. Romantismo e necessidade de 
afeto são as marcas deste período.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
boa comunicação, em que 

os mal entendidos, que fizeram parte das 
últimas semanas, ficam para trás. O 
momento pode estar relacionado a uma 
viagem rápida e transformadora.

Vênus ainda em seu signo 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
otimismo e fé renovados, mas 
que pedem comedimento e 

pés firmes no chão. Procure não se deixar 
levar por ilusões e enganos, que podem 
ainda fazer parte deste período. Dias ótimos 
para estar junto de seu amor.

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
movimento na vida social e 
n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  

pessoais e profissionais. Você estará mais 
aberto, simpático e comunicativo, mais 
voltado para os amigos e seu amor. Se 
estiver só, um romance pode começar. 

Vênus ainda em Peixes 
caminha livre de Netuno e 
recebe um tenso aspecto de 
Júpiter, indicando dias de 
interiorização e necessidade 

de estar perto dos seus. A vida doméstica 
e familiar ganha força e equilíbrio, pois 
suas emoções passam por um bom 
momento. Dias ótimos para receber 
amigos em casa.

By Rosane Michels

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

Trocou de idade ontem a linda Juliana 
Bruzzon que recebeu os calorosos 
abraços dos familiares e amigos que em 
coro cantaram o tradicional Parabéns. 
Desejamos um ano pleno de alegrias e 
sonhos realizados.

Parabenizamos Railson Campos que celebra neste dia data 
nova e festeja em grande estilo com os amigos e familiares. Que 
Deus lhe proteja e lhe conceda um ano de vitórias e saúde.

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

Completar mais um ano de vida é motivo para 
muita alegria e gratidão, não só para quem 
aniversaria, mas também para todos os amigos e 
familiares. Hoje é um dia especial e feliz para nós 
da família do JCC, pois é o aniversário do nosso 
querido amigo Demis Rogério.  Que este seja o 
ano de todas as realizações, da felicidade plena e 
que do princípio ao seu fim apenas reine a alegria, 
o amor e a saúde. Que você continue sendo quem 
é, e se mantenha sempre fiel aos seus princípios 
que fazem de você um homem exemplar. 
Felicidades sempre.

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

Visitando a redação do Correio 
Cacerense, a colaboradora Márcia 
Elizabeth Sedlacek e seu esposo Antônio 
Vicente. Momentos de descontração e 
bate papo fazem muito bem. Desejamos 
a você Marcinha muito sucesso no 
tratamento, Deus está sempre no 
comando. Grande abraço.

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

“décadas de promessas dos 
governos anteriores sem a competência de 
executar”, e se colocou favorável às obras, 
mas primeiro pediu garantias. 

O prefeito cacerense argumentou 
que seriam concedidas vantagens e isenções 
de ICMS às indústrias interessadas, e Mauro 
pediu a apresentação de um pacote 
“palatável e realista” destes incentivos, para 
então estudar as possibilidades. “Havendo 
viabilidade, nós vamos fazer”, concluiu o 
governante.
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As exceções são os 
órgãos que trabalham em 
regime de plantão, que 
exercem atividades essenciais 
como a segurança e a saúde. O 
governo do Estado informa 
que as repartições estaduais 
estarão em funcionamento 
normal nesta quinta-feira (18).

O funcionamento do 
Executivo estadual atende ao 
calendário de feriados e pontos 
facultativos nas repartições 
públicas do Estado para o ano 
de 2019. O comercio deve estar 
fechado na sexta, voltando ao 
normal no sábado pela manhã. 

Assim como todos os 
órgãos estaduais o Ganha 
Tempo funciona normalmente 
nesta quinta-feira, das 8h00 às 

secretarias, autarquias, escolas 
e empresas públicas de Mato 
Grosso não terão expediente. 

a Sexta-feira (19), 
feriado nacional da NPaixão de Cristo, as 

industrial”, afirmou.
O presidente da Fiemt, Gustavo de 

Oliveira, informou através de slides que o 
arranjo industrial da região é frágil e a 
maioria das importações fica restrita a 
produtos primários e semielaborados e que o 
desafio atual é identificar se a área possui 
suficiente potencial de produtividade para 
viabilizar a ZPE.

O Governador Mauro Mendes 
destacou que as obras na MT-343 já estão 
programadas e sobre a ZPE, lamentou as 

pública, apenas as 
unidades administrativas 
param no feriado, conforme a 
Secretaria de Segurança 
Pública. Os batalhões da 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Instituto Médico 
Legal (IML) e Perícia Criminal 
também não param os serviços 
durante o feriado. 

O IML, assim como as 
delegacias especializadas de 
Homic íd io  (DHPP) ,  de  
Trânsito (Deletran), e a de 
Repressão a Roubos e Furtos 
de Veículos (Derrfva), estarão 
e m  r e g i m e  d e  p l a n t ã o  
a t endendo  a  soc i edade  
normalmente.

18h00, e fecha na sexta. 
Os postos localizados na 
capital, Várzea Grande e 
interior do Estado retomam o 
atendimento na segunda-feira. 

N ã o  h a v e r á  
atendimento nas agências 
bancárias e os clientes que 
precisarem dos serviços dos 
bancos podem procurar os 
caixas eletrônicos, internet 
banking, mobile banking, 
b a n c o  p o r  t e l e f o n e  e  
correspondentes.  O posto do 
Sistema Nacional de Emprego 
(Sine) também segue o mesmo 
padrão de funcionamento.

Na área de segurança 

 Câmara Municipal de Cáceres, 
representada pelos vereadores, ARubens Macedo, Wagner Barone, 

Claudio Henrique Donatoni, Elza Basto, 
Domingos de Oliveira, Alvasir de Alencar e 
Creude Castrillon, participou de reunião com 
o Governador de Mato Grosso, Mauro 
Mendes, na segunda-feira (15). O objetivo da 
visita que contou com o prefeito Francis e a 
vice Eliene Liberato, foi discutir a 
viabilização de obras referentes ao sistema 
portuário do município de Cáceres.

Na reunião, Francis distribuiu os 
troféus de 1º, 2º e 3º lugares do Festival 
Internacional de Pesca (FIP), que ficaram à 
mostra durante a reunião e enumerou as 
pautas a serem discutidas: A implementação 
da Zona de Processamento e Exportação, a 
reforma da Orla do Rio Paraguai, 
implementação de um distrito industrial, 
viabilização de lama asfáltica para 
revitalização da Av. Sete de Setembro, 
reforma da rodovia MT-343 e o apoio do 
governo para o FIP.

O Secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, César Miranda Lima, 
relatou que alguns dos pedidos já foram 
encaminhados às secretarias competentes, 
como a reforma da MT-343. Miranda, 
abordou o tema da ZPE relatando ser uma 
questão levantada há décadas e nunca 
colocada em prática. “É um conceito, não 
apenas uma obra física. É preciso buscar a 
iniciativa privada. Tivemos apoio da Fiemt e 
começou-se a discutir o plano de negócios, 
que já inclui também o porto, o terminal de 
Santo Antônio das Lendas e o distrito 

ABRE X FECHA

A cidade pára no feriado
santificado da sexta feira

Assim como todos os órgãos estaduais o Ganha Tempo funciona normalmente
 nesta quinta-feira, das 8h00 às 18h00, e fecha na sexta, assim como os bancos

Da Redação

Ganha Tempo de Cáceres fecha amanhã e só reabre na Segunda feira   

Foto: JCC

GOTINHAS DO SABER

Alunos de creche participam
do projeto Páscoa Solidária

PORTOS E ZPE

Prefeito e vereadores de Cáceres
discutem as posições do governo

Assessoria c/ Redação

Reunião aconteceu em Cuiabá no Palácio Paiaguás

Foto: Assessoria

 ontinuamente nos deparamos com situações de indiferença e insensibilidade humana, isso nos coloca a refletir sobre as nossas atitudes e 
nossos gestos de solidariedade diante da vida. Pensando nisso, o Colégio Anália Franco promove há cinco anos o projeto Páscoa CSolidária, entre alunos, professores e funcionários do colégio e de escola convidada, como é o caso da Escola Municipal de Educação 

Infantil Gotinhas do Saber.
O objetivo é despertar nos alunos a solidariedade ao próximo, oportunizando a ação educativa, social e também fazendo uma reflexão 

sobre a Morte e Ressurreição de Cristo, para que os pequenos compreendam o verdadeiro sentido da Páscoa! A diretora da Creche Gotinhas do 
Saber, Rosilene Leonel, sempre confirma a participação das crianças no evento, por entender que “é uma forma das crianças vivenciarem 
momentos de partilha e solidariedade, reconhecendo os valores necessários para viver o bem, através da doação, generosidade e respeito ao 
outro”. Ao final, os alunos serão presenteados com caixas de bombons, como uma prova doce de amor e carinho, além de levarem para casa 
ensinamentos para toda uma vida.

Assessoria c/ Redação
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das Graças, serão celebradas 
Missa da Instituição da Eucaristia. 
Na catedral após missa, acontece a 
adoração ao Santíssimo, das 21h da 
quinta feira, até as 15h de amanhã.

Na sexta-feira da Paixão, a 
celebração da Via Sacra e Adoração 
à Santa Cruz, acontece às 15h na 
Catedral de São Luiz e capelas de 
São Francisco, Sagrada Família e N. 
Sra. De Fátima.No sábado, acontece 
a Vigília PASCAL na Catedral de 
São Luiz e capelas São Francisco e 
Imaculada Conceição e domingo, 
encerrando-se a semana santa, 
celebrações na catedral e capelas da 
diocese. 

emana Santa é a época em que 
os cristãos celebram a Spassagem de Jesus Morto para 

ressurreição, após a crucificação. 
Assim como nas demais paróquias 
brasileiras, em Cáceres a sacra-
semana teve início oficial no ultimo 
domingo, com a celebração do 
Domingo de Ramos, uma semana 
antes da Páscoa,através de uma 
procissão, simbolizando a entrada de 
Jesus em Jerusalém, onde foi 
recebido com festas e por onde 
passou, teve o caminho coberto por 

flores.
Na programação da catedral 

de São Luiz de Cáceres, na terça 
feira, (16) aconteceu a procissão do 
encontro, em honra ao Nosso Senhor 
dos Passos, com desfecho da 
procissão  com missa na Catedral.

Ontem, 17, foi celebrada a 
Missa da Reconciliação, às 19h na 
Capela de N. Sra do Perpétuo 
Socorro. Nesta quinta feira 18, às 
19h na Catedral de São Luiz e nas 
capelas Imaculada Conceição, São 
Francisco de Assis e Nossa Senhora 

desejarem instalar-se na 
ZPE, devriam apresentar ao 
Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação, 
obrigatoriamente, em anexo ao 
respectivo projeto industrial, Estudo 
de Impacto Ambiental ou Relatório 
de Impacto Ambiental expedido 
pelo órgão estadual competente.

funcionamento após o 
Alfandegamento da respectiva área 
pela Secretaria da Receita Federal, 
observado o projeto aprovado pelo 
Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação - 
CZPE. 

O artigo 3°, arrematava que 
as empresas industriais que 

Nunes, encarnando Pilatos, 
mas um elenco artístico, que prima 
pelo que faz no palco e quem assistir, 
poderá comprovar. Os espetáculos 
na Jerusalém da Sicmatur, serão de 
19 a 21, ou seja, neste final de 
semana, sempre às 20h00, com 
duração aproximada de 80 minutos, 
com entrada franqueada e centenas 
de cadeiras a disposição da platéia. 
Na coordenação geral, o secretário 
Junior Trindade, Luiz Tolloti, 
técnico da Secretaria de Turismo e 
Cul tura ,   Lauro Alcântara ,  
coordenador de Turismo, Edson 
Flávio, diretor Artístico, Jair 
Aparecido Silva, assistente Artístico 
e Marcio Nei,   cenógrafo. 

O roteiro tem a assinatura de 
Gustavo Franco da Silva, com 
participação de Emerson Reis, Jair 
Aparecido da Silva e José Renato 
Pires Ruza.

spelhando-se em Nova 
je rusa lém,  um tea t ro  Ebrasileiro ao ar livre, 

localizado no distrito de Fazenda 
Nova, município de Brejo da Madre 
de Deus em Pernambuco, que há 52 
anos retrata a vida, paixão e morte de 
Jesus Cristo com cenografias que 
reproduzem lugarejos, ambientes e 
prédios da Jerusalém bíblica, entre 
eles, o Templo, o Fórum Romano e o 
Palácio de Herodes, Cáceres decidiu 
este ano encenar na Arena da 
Sicmatur, espetáculo similar, nas 
estruturas proporcionais locais.

O Secretário de Turismo e 
Cultura Junior Trindade destaca, 
apesar da seriedade, a simplicidade 
do espetáculo, que claro, não terá 
como em Nova Jerusalém, Juliano 
Cazarré interpretando Jesus, Priscila 
Fantin, no papel de Maria, Ricardo 
Tozzi, como Herodes, Gabriel Braga 

 instalação da Zona de 
P r o c e s s a m e n t o  e  AExportação (ZPE) em 

Cáceres, depende de um estudo de 
viabilidade, segundo o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Econômico, César Miranda. O chefe 
da pasta foi entrevistado no quadro 
Papo das Seis, do Bom Dia Mato 
Grosso desta terça-feira (16). 
Ressalte-se que nesta quinta feira, 
contam-se 3 anos que o então 
governador Pedro Taques lançou 
numa segunda-feira, 18 de abril de 
2016, o edital de licitação para 
i m p l a n t a ç ã o  d a  Z o n a  d e  
Processamento de Exportação de 
Mato Grosso, a ZPE de Cáceres, que 
repousava na gaveta há 28 anos, e,  
tratado como prioridade daquela 
gestão, continua dormente em berço 
esplendido.

“Vai se decidir se é viável ter 
uma ZPE naquela região ou não, se 
para um projeto de desenvolvimento 
da Grande Cáceres, a ZPE é um 
instrumento viável. O que precisa ser 
feito é um projeto de negócio, 
porque a ZPE não é apenas uma obra 
física”, argumentou Miranda.

Para o secretário, para 
funcionar a zona de processamento 
p r e c i s a  t e r  a t r a t i v o s  p a r a  
investidores. “Se não houver 
i n v e s t i d o r ,  c a p a c i d a d e  d e  
investimento, atrativos para atrair 
grandes empresas, ofertar menor 
custo de transporte através da 

instalação da Zona de 
Processamento e Exportação (ZPE) 
e m  C á c e r e s ,  p a s s o u  p o r  
reestruturação e já é considerada 
uma realidade, que realmente, havia 
inúmeros erros no projeto, mas isso 
já foi corrigido, inclusive com inicio 
da construção com paredes, 
escritórios, alfândega, receita 
federal, etc.

Criada pelo Presidente 
indireto José Sarney através do 
decreto nº 99.043 de 6 de março de 
1990, a Zona de Processamento de 
Exportação de Cáceres, no Estado de 
Mato Grosso.com área total de 
247,26 hectares, pelo artigo 2º do 
citado decreto, entraria em 

hidrovia do Rio Paraguai. 
Precisamos criar um escopo de 
atrações”, completou.

Sobre as críticas ambientais, 
o secretário afirmou que é preciso 
ver o problema pela ótica objetiva. 
“Quem vai dizer isso vão ser os 
institutos de impactos ambientais, os 
instrumentos legais que a legislação 
tem para licenciar ou não uma 
hidrovia como essa. O que 
precisamos fazer agora é ver o 
escopo econômico e ver as questões 
sem sentimentalismo e mais 
objetividade”, declarou.

Contestando as declarações 
do secretário Miranda, o prefeito de 
Cáceres  Francis Maris, disse que a 

APÓS 31 ANOS

Sem viabilidades a ZPE de
Cáceres não sairá do papel

Mais de três décadas depois de ladainhas, cantilenas, jogadas politico-eleitoreiras, 
secretário de desenvolvimento foi enfático, ZPE pode não decolar em Cáceres

Da Redação

Na área da ZPE, apenas alguns esboços de construção ocupam o espaço  

Foto: JCC

SEPTEM SANCTUS

Procissões e missas marcam
a Semana Santa em Cáceres
Da Redação

Família católica participa de missa adoração ao Cristo crucificado  

 Foto: JCC

TEATRO CAMPAL

Jerusalém pantaneira abre
alas para a Paixão de Cristo
Da Redação

Cidade cenográfica será palco da maior saga cristã encenada    

Foto: JCC
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Sem segredo para ninguém que 
conhece um pouquinho de politica e 
economia e brasileiro além de futebol sabe 
muito bem como anda o trem maluco do 
bereré, pois o preju fica no seu bolso, viu na 
TV que a proposta para o salário mínimo 
precisa estar contida no projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias a ser enviado ao 
Congresso Nacional, de acordo com a lei, 
até 15 de abril de cada ano, ou seja, já foi  na 
segunda feira e a gente já se fu, pois o valor 
do salário mínimo para 2020 a ser proposto 
pelo governo deverá ter apenas, a correção 
pela inflação, mas não aumento real. 

Vejam que burrice dos economistas 
com esta medida, pois o aumento real do 
salário mínimo, é fator importante para a 
indução do consumo e do crescimento da 
renda, sobretudo, para as pessoas mais 
pobres e, também, para os segmentos da 
economia que têm produção de baixo valor. 
Quando embutido, ele aumenta a 
arrecadação do governo, dos estados e dos 
municípios, mas a sanha é tão grande de 
meter a mão no bolso do pobre, que os 
poderosos não vêem isso. 

Eles vêem outra coisa, de olho no 
cálculo, com base em previsão do mercado 
financeiro para o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), deste ano, 
indicando que pelo formato que vigorou até 
2019 (inflação mais PIB), o salário mínimo 
de 2020 seria de R$ 1.052,89; Seria, muito 
bem dito, Seu Benedito, porque com o valor 
somente corrigido pela inflação seria de R$ 
1.041,91 uma diferença é de R$ 11,00 que 
deixaria de entrar no bolso do pobre 
trabalhador e aposentado tupiniquim. Sabe 
mais?   com este valor R$ 11 menor, o 
governo economizaria cerca de R$ 3,3 
bilhões em gastos em 2020. 

Na verdade, esta economia se daria 
com base no afano dos R$ 11,00 da gente, do 
Seu Zé, da Dona Maria, como aconteceu 
este ano, lembram que o congresso aprovou 
nosso caraminguá minimo em R$ 1.006,00? 
E o Temeroso com a caneta do capeta baixou 
para R$ 998 cortando R$ 8,00 de cada pobre 
assalariado?  Vai somando, R$ 8,00 este 
ano, ano que vem a facada é de mais R$ 
11,00 e a gente vai queném cachimbo, só 
levando fumo, vida severina de cidadão da 
Pátria Amarga Brasil. Seria importante que 
os tais bacanas ministros, deputados, 
senadores, presidente, governadores, enfim, 
os políticos que levam uma vida de luxo 
bancada pela gente, se sujeitassem a viver 
apenas um mês com um salário mínimo. 

E segundo o Dieese, o merrequento, 
deveria ser de R$ 4.052,65, pois sua base é 
para suprir as despesas de uma família de 

quatro pessoas com alimentação, 
moradia, saúde, educação, vestuário, 
higiene, transporte, lazer e previdência. Tás 
brincando, sabe quando o minimo chegaria a 
metade disso? Ali pra 2050 e ainda tem 
gente que bate palmas pras palhaçadas, deve 
ser sadismo, outra explicação não existe e a 
gente fica pensando, ano que vem tem 
eleições prá prefeito, que é o cabo eleitoral 
direto do governador, que é o lustra botas do 
presidente, que escolhe os ministros, que 
armam este circo. 

Até quando o brasileiro vai 
continuar sacrificado na carne (suor) no 
bolso, bancando o luxo do poder, 
contentando-se com migalhas e dizendo 
amém?  Sem aumento real, o minimo do 
trabalhador continuará sendo o oposto do 
real, com o real desvalorizado no bolso, uma 
fantasia que engorda o poder. Vergonha!

Como o maior estudo sobre a 
homossexualidade no Brasil, as críticas a 
Devassos no Paraíso partiam das definições 
em rótulos como “livro militante” e 
“pornografia excedida” para segregá-lo numa 
espécie de gueto encoberto pela falsa moral, 
pela culpa, pelo maniqueísmo religioso e pela 
vida sexual subterrânea da maioria dos 
brasileiros. Logo na primeira parte, João 
Silvério Trevisan mostra um pouco das 
históricas teorias científicas, desde o “gene 
gay” até as explicações químicas e biológicas 
ofertadas pela ciência a partir de 1990. Mesmo 
assim, vale salientar  - como fez questão de 
pontuar  - que não tem objetivo de discutir as 
causas da homossexualidade, mas tê-la como 
fato consumado para abranger as situações 
decorrentes. Destacam-se os capítulos que 
debruçam sobre a cultura homossexual no 
Brasil, país descrito como enrustido por 
natureza e, ao mesmo tempo, que passa para 
os estrangeiros a impressão de ter a 
sexualidade tão à flor da pele. 

O autor defende com unhas e dentes 
suas teorias - sustentadas com impecável 
embasamento histórico e referências que 
passam por nomes como Abelardo Romero, 
Sir Roger Casement e Pierre Verger -  de que 
essa devassidão brasileira ajudou a formar os 
falsos estereótipos de que somos um povo 
muito moderno e liberal, mas, no fundo, 
dominado pelo moralismo nem sempre 
assumido.

“Mesmo quando existencialmente 
viscerais, os relatos masculinos resumiam-se, 
com algumas exceções, em choques, 
dilaceramentos e até violência. Neles, a 
relação amorosa quase sempre submergia ao 
impacto sexual de conotações culpadas”, 
argumenta o escritor. 

A influência (e perseguição) religiosa 
é discutida em um bloco inteiro de capítulos, 
tanto sobre a Inquisição quanto pelo 
cristianismo na época da escravidão, 
passando pelos contrastes entre um deus 
hedonista e um deus punitivo. Já no bloco 
seguinte, com o pulo para o século 20, 
descobrimos o chocante histórico da 
homofobia no país, quando as elites 
intelectual e política (inclusive os partidos de 
esquerda) viraram as costas para as pautas 
LGBT; o modelo de família tradicional foi 
construído pela moral e pelos bons costumes; 
e a classe médica, sobretudo os psiquiatras, 
definiram o termo homossexualismo para 
associar o comportamento LGBT como uma 
patologia a ser combatida.

A figura do homossexual no teatro 
também evoluiu a partir daquela década, 
deixando de lado os clichês exibidos nas peças 
de Plínio Marcos e Nelson Rodrigues, para 
mostrar toda sua normalidade e, por mais 
perturbador que fosse, sua humanidade. Nos 
palcos dos teatros a aids foi abordada quando 
estourou nos anos 80. Trevisan produziu uma 
verdadeira enciclopédia da 
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CASSAÇÕES EM PAUTA

BRINCADEIRA SÉRIA!

CÁCERES E O ESOCIAL

DETRAN/TELEMETRIA

PARIS ESTÁ EM CHAMAS

Deve ter gente comemorando a nova sentença 
condenatória do ex-deputado José Geraldo 
Riva, com certeza, proferida com base em 
provas nas denuncias e acusações, e clarp, 
igualmente, de apreciação em segunda 
instancia. Nada contra se punir infratores, mas, 
somos contra a caça às bruxas atras das grades, 
pois nada resolve. Extintos os recursos, 
comprovando-se os crimes, somos pela 
devolução ao erário do subtraído, já cadeia, 
provado está nunca resolveu nada. Ainda mais 
num país, onde a impunidade rola solta aos 
criminosos milionários, um a mais atras das 
grades, só traria mais despesas ao Estado.

O julgamento do recurso da prefeita de Várzea 
Grande, Lucimar Sacre Campos (DEM), que 
teve o diploma cassado, foi adiado novamente 
e deve ficar para o a próxima semana. Marcado 
para semana passada, o processo não foi 
apreciado por conta do cassação da senadora 
Selma Arruda (PSL), em sessão que durou todo 
o dia. Caso a decisão, pela cassação, seja 
mantida, Lucimar ainda continuará no cargo, 
assim como Selma, já que terá direito a recorrer 
ao TSE. Na realidade Lucimar vem 
governando há tempos, por conta de liminares.

Um adolescente de 15 anos divulgou vídeos na 
internet onde supostamente ameaçava cometer 
um atentado em um colégio particular de 
Cuiabá. Nos vídeos e fotos, o garoto aparece 
com o que aparenta ser uma arma de fogo e com 
diversos equipamentos. Familiares de alunos 
ficaram desesperados com a situação e 
começaram a compartilhar as imagens como 
forma de aviso. O pai do menino já se retratou e 
afirmou que tudo não passou de uma 
brincadeira de mau gosto, que deveria custar 
caro ao tal pai, que pelo visto, não sabe educar 
os filhos.   

N a  ú l t i m a  s e g u n d a  f e i r a ,  1 5 ,  n o  
SENAI/Cáceres, o SESI apresentou a 
plataforma para gestão de saúde e segurança do 
trabalhador integrada com eSocial. A 
plataforma 'SESI Viva Mais' é uma ferramenta 
que contribuiu na gestão de Saúde e Segurança 
no Trabalho e redução de custos das empresas, 
além da prevenção das multas decorrentes do 
envio de informações incompletas ou com 
erros ao eSocial. Além disso, ela tem foco na 
prevenção e redução de custos, pois centraliza 
em um único ambiente virtual a gestão dos 
indicadores de saúde e segurança do 
trabalhador, possibilitando a extração das 
informações exigidas pelo eSocial, facilitando 
assim o cumprimento da legislação. Uma boa, 
sem dúvidas.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso deu início, na última sexta-feira (12), à 
implantação do sistema de telemetria para os 
Centros de Formação de Condutores, com o 
objetivo de coibir fraudes durante processo de 
formação de condutores. A implantação foi 
desenvolvida em parceria com a Empresa 
Mato-grossense de Tecnologia da Informação. 
Implantada para ser executada em parceria 
com empresas a serem contratadas pelas 
próprias autoescolas, a telemetria permite o 
controle e registro das aulas práticas a partir de 
câmeras de monitoramento e localizadores de 
GPS instalados nos veículos das autoescolas.

Não se trata daquele filme famoso e sim, da 
realidade, não Paris, claro, mas seu maior 
cartão postal, a catedral de Notre-Dame, 
atingida por um incêndio de grandes 
proporções na segunda-feira (15). O fogo foi 
visto no topo da construção, nas duas torres 
principais. Na última sexta-feira (12), 16 
estátuas que adornam os telhados da catedral 
foram retiradas para restauração. Ainda não se 
sabe se os trabalhos teriam alguma ligação com 
o incêndio. A catedral foi construída no século 
12 e recebe milhões de turistas todo ano.

EDITORIA

homossexualidade retratada no 
cinema, teatro e literatura, ano após ano. Na 
música, o objeto de estudo é a geração 
transgressora de Renato Russo, Cazuza e 
Cássia Eller, e de como suas experiências 
a t r e v i d a s ,  r a d i c a i s  e ,  p o r  v e z e s ,  
autodestrutivas, marcaram uma era. 

Vale ressaltar, a quarta edição de 
Devassos no Paraíso, além de revista e 
atualizada, ganhou novos (e necessários) 
blocos, com temas que vão da bancada 
evangélica e seus representantes  - Jair 
 Bolsonaro, Silas Malafaia, Edir Macedo  - 
com o retrocesso que trouxeram, e continuam 
trazendo, para a pauta LGBT. No que diz 
respeito à política, ele aborda as alianças que a 
própria esquerda faz e que ferem os direitos 
civis de gays, lésbicas, travestis e transexuais. 

Os ataques e censuras à exposição 
Queermuseu entram na dissertação, assim 
como a onda de ódio que matou Marielle 
Franco e a evolução das novas identidades de 
gênero em nomes intelectuais que conquistam 
seu espaço, como a acadêmica Amara Moira e 
a psicanalista Letícia Lanz. Este livro nunca 
foi tão fundamental e veio na hora certa, 
quando os Direitos Humanos estão ainda mais 
ameaçados e a perspectiva para o futuro neste 
final e começo de ano não são animadoras. 
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
pesquisador e pedagogo de São Paulo. Autor, 
entre outros, de Religar às Origens (ensaios e 
artigos, 2011) e Sombras da Teia (contos, 
2016)

Devassos no Paraíso

Afano de mais R$ 11,00
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7 reforços para a competição 
nacional. 

O  g o l e i r o  R a f a e l  
Robalo, o atacante Douglas e 
dos laterais Pedro e Samuel 
Balbino foram anunciados 
ontem.

Por outro lado, alguns 
atletas que disputaram o mato-
grossense e Copa do Brasil não 
devem permanecer como é o 
caso de do atacante Lucas 
B r a g a  q u e  v a i  p a r a  o  
Santos(SP) ,  os  la te ra i s  
Matheus Viveiros e Taygor,  
além do atacantes Lucas 
Cassiano.

Com os reforços já 
garantidos e logo em campo 
enturmando-se com os pratas 
da casa, o Luverdense que 
amarga ainda a queda da série 
B para a C, espera dar a volta 
por cima este ano e fazer páreo 
com o Cuiabá em 2020 nesta 
pré-elite do nacional, caso, o 
Dourado se mantenha nela.

 direção do Luverdense 
anunciou hoje mais Atrês reforços para o 

Campeonato Brasileiro da 
Série C, que começa dia 27. 

O zagueiro Luiz 

Eduardo, que estava na 
Portuguesa Santista, o volante 
Everton Dias e o atacante 
Romário, que estava no 
Americano de Campos (RJ) 
reforçam grupo. Com eles são 

O ingresso para homens 
acima de 12 anos, custará R$ 
10,00 (inteira) e R$ 5,00 
(meia).  Buscando atrair  
famílias ao estádio, foi mantida 
a promoção feita durante o 
campeonato, com entrada 
gratuita para mulheres e 
crianças até 12 anos.

O Cuiabá Esporte Clube 
quer ver a Arena cheia na final 
d o  C a m p e o n a t o  M a t o -
grossense 2019. Acostumado a 
cobrar R$ 20,00 e R$ 10,00 
(meia) durante a competição, a 
diretoria cuiabanista baixou 
ainda mais os preços dos 
ingressos para a decisão. 

treinador e a equipe 
médica, que vão avaliar se vale 
a pena correr o risco de uma 
nova contusão ou se é melhor 
garantir a recuperação e 
reforçar a parte física.

Cuiabá e Operário 
voltam a se enfrentar no 
domingo às 15h00 na Arena 
Pantanal. 

Os ingressos, a preço 
promocional, começam a ser 
vendidos nesta quinta-feira na 
bilheteria do ginásio Aecim 
Tocantins. A entrada mais cara 
custa R$ 20 e mulheres e 
criança não pagam. 

 Cuiabá pode ter a 
v o l t a  d e  d o i s  Oimportantes jogadores 

para a partida decisiva do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello 
diante do Operário-VG, 
domingo de páscoa, na Arena 
Pantanal, em Cuiabá. 

O  a r t i l h e i r o  d a  
competição, Caio Dantas, já 
voltou a treinar fisicamente. O 
meia Eduardo Ramos deve ser 
a v a l i a d o  h o j e  p e l o  
departamento médico e poderá 
ser liberado para os treinos no 
gramado.

Apesar de poder contar 
com a volta dos dois atletas, o 
técnico Itamar Shülle pode 
abrir mão de utilizá-los e 
poupá-los para a estreia no 
Campeonato Brasileiro da 
Série B, diante do Criciúma, 
dia 27. 

Isso porque o Cuiabá 
abriu vantagem de 2 a 0 no 
primeiro jogo e pode perder a 
partida decisiva por 1 gol de 
diferença que ainda sem 
conquista o bicampeonato.

A decisão de utilizar os 
jogadores, ou não, deverá ser 
tomada em conjunto com o 

CASA CHEIA

Favorito na decisão, Cuia reduz
o preço do ingresso pra torcida 

O Cuiabá venceu o Operário VG por 2 a 0 no último domingo(14), com gols do
 volante Alê e pode até perder por um gol de diferença, que conquistará o tri

O.E/S.N e Redação

Dourado pode perder de até um gol que será tricampeão estadual  

Foto: Asessoria

VOLTA POR CIMA

Luverdense anuncia novos reforços
para disputas do Brasileiro Série C
S.N c/ Redação

Plantel está se reforçando para lutar pelo retorno à série B  

Foto: LEC-Assessoria
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 prefeito de Jauru, Pedro 
F e r r e i r a  d e  S o u z a  Oreconhece a situação 

precária de ruas e avenidas 
pavimentadas do perímetro 
urbano da cidade e declarou que a 
gestão fará a recuperação 
asfáltica. “As vias de toda nossa 
cidade estarão recuperadas” 
afirmou que assinou um TAC 
junto ao Ministério Público, para 
conclusão até setembro.

Pedro Ferreira observou 

q u e  o s  d a n o s  n o  
pavimento foram causados pela 
idade do asfalto e pela a 
construção da rede de esgoto na 
cidade feita a partir de recursos 
viabilizados junto a Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA).

“O político que faz rede 
de esgoto é considerado louco, 
porque o material é enterrado e 
ninguém vê. Mas hoje vejo que 
sou um louco alegre, pois, agora 
em setembro estaremos com 80% 

d a  r e d e  d e  e s g o t o  
f u n c i o n a n d o  e  c o m  a  
p a v i m e n t a ç ã o  a s f á l t i c a  
recuperada. Então será uma 
benção e acredito que seremos a 
primeira cidade de nove mil 
habitantes no Brasil a ter 100% do 
esgoto tratado até 2020.  

O prefeito informou que 
no ano passado viabilizou 
recursos que serão investidos 
esse ano, através de obras feitas 
diretamente pela Gestão Pública 
Municipal. “Temos nossos 
funcionários da prefeitura, 
equipamentos e pretendemos 
locar outros equipamentos e um 
profissional especializado para 
acompanhamento e orientação”, 
explicou.

Ferreira observou que o 
convênio no valor de R$ 1 milhão 
foi firmado em outubro do ano 
passado e para execução agora 
terá um aumento de quase 80%. 
“Vamos rever o convênio e a obra 
que já está licitada para fazer pela 
própria prefeitura”, afirmou que 
contará com benefícios do 
Governo do Estado e o valor de 
mais R$ 1 milhão conseguidos 
junto a empresa água de Jauru que 

i n v e s t i m e n t o s  e m  
pavimentação.

O prefeito de Jauru 
informou ainda que, através do 
Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Social, Ambiental e Turístico do 

Pantanal-CIDESAT foi 
adquirido um rolo compactador 
que está sendo utilizado pela a 
Prefeitura de São José dos Quatro 
Marcos, o qual solicitou para 
utilização da obra de recuperação 
asfáltica da cidade de Jauru.

 Tribunal de Contas de Mato 
Grosso fez o reexame de Ocálculo das despesas com 

pessoal do Poder Executivo do 
Município de Rio Branco do 
exercício de 2017, já que houve falha 
na sistematização dos dados, o que 
havia gerado parecer prévio 
contrário à aprovação. Na realidade, 
apesar de o município estar dentro 
d o s  l i m i t e s  l e g a l m e n t e  
estabelecidos, além do limite 
máximo, a legislação estabelece o 
limite prudencial, que corresponde a 
95% do limite paradigma; e o limite 
pré-prudencial ou de alerta, que 
corresponde a 90% do limite 
máximo.

O relator do processo nº 
176621/2017, conselheiro interino 
Luiz Henrique Lima, explicou que, 
no caso das constas de governo de 
Rio Branco, exercício de 2017, o 
Poder Executivo Municipal atingiu o 
limite prudencial das despesas com 
pessoal e o município alcançou o 
limite de alerta, anunciando uma 
situação que exige do gestor público 
providências no sentido de avaliar o 
quadro de pessoal existente e 
considerar possíveis mudanças 

administrativas, a fim de 
retornar os gastos com pessoal a 
patamares mais seguros, sob o ponto 
de vista fiscal.

Feita as correções, foi 
emitido parecer prévio favorável à 
aprovação das contas anuais de 
governo do município de Rio 
Branco, exercício de 2017, sob a 

Foi determinado ao gestor 
municipal que adote medidas no 
sentido de avaliar o quadro de 
pessoal existente e considerar 
possíveis mudanças administrativas, 
com vistas a restabelecer a 
normalidade do gasto sob análise, 
informando ao TCE as providências 
desencadeadas no prazo máximo de 

PAVIMENTAÇÃO

Vias urbanas de Jauru devem
ser recuperadas até setembro

O prefeito informou que no ano passado viabilizou recursos que serão investidos
 esse ano, através de obras feitas diretamente pela Gestão Pública Municipal

Assessoria

Prefeito de Jauru, Pedro Ferreira de Souza

GESTÃO RIO BRANCO

Reexame emite parecer prévio
favorável para a gestão Xavier
TCE-MT c/ Redação

Prefeito de Rio Branco, Antônio Xavier de Araújo   

Foto: Arquivo
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 om a proximidade da 
semana santa e da Páscoa, Co Procon Estadual, órgão 

vinculado à Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos (Sejudh), alerta 
os consumidores sobre cuidados 
que devem ser tomados com as 
compras de chocolates e pescados. 
A primeira delas diz respeito à 
quantidade de cacau presente nos 
chocolates. 

D e  a c o r d o  c o m  a  
Resolução no 264/2005, da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), para ser 
chamado de chocolate, o produto 
deve conter, no mínimo, 25% de 
“sólidos totais de cacau”, obtidos a 
partir da mistura de derivados de 
cacau, massa, cacau em pó ou 
manteiga de cacau com outros 
ingredientes. Já o chocolate branco 
é o produto obtido a partir da 
mistura de manteiga de cacau com 
outros ingredientes, contendo, no 
mínimo, 20% de sólidos totais de 
manteiga de cacau.

Conforme o Procon-MT, 
as dicas são as seguintes: 1º) Antes 
de ir às compras, faça uma lista das 
pessoas que quer presentear e do 
que pretende comprar. Seja realista 

com relação ao valor que 
pode gastar, para não comprometer 
seu orçamento. Faça sempre uma 
pesquisa antecipada de preços, 
pois eles podem variar bastante de 
uma loja para outra. Guarde as 
informações divulgadas em 
anúncios, panfletos ou em 
qualquer material publicitário. 
Lembre-se de que o fornecedor 
deve sempre cumprir as ofertas 
anunciadas; 2º) Caso deseje 
presentar toda a família, procure 
ser consciente e buque alternativas 
mais econômicas. Considere, por 
exemplo, trocar ovos de Páscoa de 
marcas famosas por barras de 
chocolate ou por ovos caseiros. 
Não se esqueça de comparar os 
preços e a quantidade de produto. 
3º) Quando houver brinquedo 
acompanhando o chocolate, é 
essencial conferir o selo do 
Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
e a identificação da idade 
apropriada. 4º) Os ovos artesanais 
devem obedecer as mesmas regras 
d e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d o s  
industrializados. Já os importados 
são obrigados a apresentar as 
informações em língua 

p o r t u g u e s a ,  c o m o  
identificação do fabricante e 
importador, país de origem, prazo 

c o m p o s i ç ã o ,  
volume/quantidade, registro no 
órgão competente; 5º)  Durante as 
compras, observe atentamente o 
local em que os chocolates e os 
pescados estão armazenados e 
v e r i f i q u e  a  l i m p e z a  d o  
estabelecimento. Os ovos de 
chocolate têm de estar longe de 
itens com cheiro forte e produtos 
de limpeza. Também não devem 

atenção as informações 
contidas na embalagem. Os dados 
devem estar em língua portuguesa 
e serem claros e precisos, com as 
especificações corretas quanto ao 
p e s o ,  d a t a  d e  v a l i d a d e ,  
composição e restrições de 
consumo. Não se esqueça de 
verificar se as embalagens não 
estão rasgadas ou furadas, pois o 
dano pode contaminar o produto.
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De acordo com a Resolução no 264/2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para 
ser chamado de chocolate, o produto deve conter, no mínimo, 25% de “sólidos totais de cacau”
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bserve a aparência do produto. Peixes frescos 
têm olhos brilhantes e cheios, aspecto firme, Oguelras vermelhas, escamas firmes e odor 

característico. Evite pescados com cheiro muito forte, 
abdômen flácido, olhos murchos e sem brilho e guelras pálidas. Seja em feiras ou mercados, sempre 
acompanhe a pesagem do peixe fresco. Ela deve ser feita na presença do consumidor, assim como a 
embalagem do produto. Caso queira que o peixe seja embalado com gelo - para que fique protegido e 
preservado durante o trajeto para sua casa - fique atento para que ele não seja pesado junto com o 
produto. Quem compra deve pagar pelo peixe, não pelo gelo.

Quando vendido embalado, os pescados devem apresentar no rótulo, além de informações 
como data de validade e país de origem, o selo de inspeção federal e outras informações obrigatórias. 
Verifique, ainda, se o produto embalado está armazenado na temperatura de conservação informada 
pelo fabricante na embalagem. Eles não podem estar amolecidos ou com acúmulo de líquidos, sinal 
de que passaram por um processo de descongelamento. 

Por fim, ao comprar peixe em conserva, pré-embalado ou congelado, o consumidor pode 
solicitar a conferência do peso do produto em uma balança do estabelecimento. Lembre-se de que 
será importante considerar o peso líquido do pescado, além do peso da embalagem.

Cuidados na compra de Pescados
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