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Sos Cidade

Cratera
Na rua Violeta, localizada
entre os residenciais Serra Azul
e Serra Dourada, na região do
CPA, em Cuiabá, uma cratera
aberta há algumas semanas
tem prejudicado o trânsito e
causado transtornos. O
excesso das chuvas nos últimos
dias só aumentou o tamanho do
buraco que atualmente quase
toma a via toda. A via é o
principal acesso aos dois
residenciais.

sos@gazetadigital.com.br

Caso de Polícia
Moradores da rua Major
Gama, localizada no centro de
Cuiabá, reclamam do aumento
da criminalidade na região.
Conforme eles, alguns imóveis
abandonados na rua servem
como moradia para os
criminosos que com frequência
cometem pequenos furtos nas
casas para trocar por drogas.
Alguns moradores já relataram o
roubo de bancos de madeiras,
tapetes de porta, além de vasos
de plantas. Conforme eles,
dificilmente conseguem ver
viaturas da Polícia Militar
fazendo rondas na região. Pedem
mais segurança urgente.

Otmar de Oliveira

B

uracos no encontro das avenidas Jurumirim e avenida das Torres, em
Cuiabá, prejudica o tráfego no local, que é intenso, principalmente nos
horários de pico. Motoristas pedem que a gestão pública dê um pouco mais
de atenção às ruas e avenidas da capital, pois estão tomadas por crateras.
Algumas já estão intransitáveis.

Chame A Gazeta (65) 9 9664-8811

Abandono
Moradores do bairro Cohab
Nova, em Cuiabá, reclamam do
abandono do prédio da escola
estadual José Machado Neves
da Costa. O local virou moradia
para usuários de drogas que
frequentemente praticam
furtos na região.

Previsão do Tempo
DIREÇÃO DO VENTO: SE-NE
INTENSIDADE DO VENTO: FRACOS/
MODERADOS
NUBLADO A ENCOBERTO COM PANCADAS DE
CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

Mato Grosso

Temperatura:
MAX.: 33°C MIN.: 19°C
BARRA DO GARÇAS

RONDONÓPOLIS

NUBLADO A ENCOBERTO COM PANCADAS
DE CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

NUBLADO A ENCOBERTO COM PANCADAS
DE CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

Temperatura:
MAX.: 29°C

Temperatura:
MAX.: 31°C

MIN.: 22°C

MIN.: 20°C

CÁCERES

SINOP

NUBLADO A ENCOBERTO COM PANCADAS
DE CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

ENCOBERTO COM PANCADAS DE
CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

Temperatura:
MAX.: 30°C

Temperatura:
MAX.: 32°C

MIN.: 20°C

MIN.: 21°C

CUIABÁ

VÁRZEA GRANDE

ENCOBERTO COM PANCADAS
DE CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

NUBLADO A ENCOBERTO COM PANCADAS
DE CHUVA E TROVOADAS ISOLADAS

Temperatura:
MAX.: 31°C

Temperatura:
MAX.: 30°C

MIN.: 23°C

MIN.: 20°C

Fonte: INMET- Instituto Nacional de Meteorologia

Catedral

Escadaria quase desaparece
ELAYNE MENDES
DA REDAÇÃO

Do porcelanato antiderrapante a parede de concreto cru. Essa foi a transformação
pela
qual
passou a escadaria que
dá acesso à
Catedral Metropolitana
Basílica do
Senhor Bom
Jesus, instalada no centro da capital, que também sofreu
uma drástica modificação
em seu tamanho. As escadas que já serviram para
entradas de noivas e bebês
a caminho do batizado,
hoje já não possuem mais
a beleza de antes. Instituições e população criticam
obra e frisam que a catedral perdeu a sua “essência” cultural e histórica.
Repentina e surpreenJoão Vieira
dente, assim o presidente
do Conselho de ArquitetuMaior parte da população não aprova obra e nenhum órgão respondeu à reportagem sobre de quem é ou por que foi realizada
ra e Urbanismo de Mato
petentes para realizar qualquer
descaracterizou totalmente a
histórica da capital mato-grosGrosso (CAU), André Nor classisimples reforma. “Falando
igreja. Mas, até o momento não
sense. “Já acionei o Instituto de
fica a obra de retirada da escadacomo arquiteto e urbanista
obtive um retorno”.
Patrimônio Histórico e Artístico
ria da catedral. Segundo ele, a
posso dizer com propriedade
Segundo Nor, a Catedral é
Nacional (Iphan) e a Prefeitura
instituição não foi consultada
que foi uma mudança muito
tombada e, por isso, é necessáde Cuiabá para tentar descobrir
acerca do impacto que a obra
significativa, esteticamente fario autorização dos órgãos comqual a motivação dessa obra que
poderia causar na arquitetura

Catedral começou a ser levantada
em 1722; em 1968 a igreja foi
implodida sob a justificativa de
modernização do centro

Outro Lado
reportagem tentou falar com o
A
Iphan para saber se houve
autorização, mas não teve retorno. Tentou
saber com a prefeitura de Cuiabá e até
com o Ministério Público de quem é a obra
e não teve resposta. Na Catedral, o
responsável também não estava. Desta
forma, não foi possível saber quem
determinou a obra na escadaria até o
fechamento desta edição.

lando ficou péssimo. Fora que
foi uma ingrata surpresa para
os que frequentam a arquidiocese diariamente”, lamentou.
Assim como o presidente do
CAU, a população desaprovou a
modificação. Trabalhando em
um carrinho de cachorro quente
em frente à igreja, Kelly Pereira
Rosa, 29, diz que a catedral “perdeu a sua essência e o encanto,
principalmente em se tratando
da realização de casamentos”.
E falando em casamento, a
aposentada Hélia Maria de Oliveira Alcântara, 51, se casou na
catedral, há mais de três décadas. “A escadaria era linda, realçava a entrada da igreja e só
quem se casou aqui sabe a emoção que foi subir os degraus e
ainda de fora da catedral ver
aquele altar lindo. É triste ver
essa mudança tão drástica”.

Mais serviços

Escolas plenas

MTU instala ponto de
recarga na ‘Estação’

Matrículas de novos
alunos iniciam hoje

DA ASSESSORIA
A população conta com
mais um ponto de recarga
do cartão transporte na região central de Cuiabá. Na
recém-inaugurada Estação
Alencastro, a MTU instalou dois guichês que funcionam todos os dias da
semana até 23h30. De segunda a sábado o atendimento começa às 5h e aos
domingos 5h30.
No local os usuários do
sistema do transporte coletivo podem fazer a recarga
do Cartão TEM Integração
e do Cartão Escolar 50%
gratuito, ou também consultar o saldo do cartão, ou
se preferir, liberar a recarga da empresa em que trabalha, que é depositado no
cartão do colaborador.
Os passageiros contam
ainda com as cabines da
MTU Fácil instaladas na
Praça Bispo Dom José (Centro), Prainha - próximo ao

Ganha Tempo (Centro),
Praça 8 de Abril - em frente
ao Restaurante Chopão, Supermercado Comper (avenida Fernando Corrêa - próximo ao Shopping Três
Américas), Praça do CAIC
(Pedra 90), Terminal Rodoviário, avenida do CPA - em
frente ao Shopping Pantanal, Terminal de Integração
do CPA 1 e CPA 3 e Terminal de Integração André
Maggi (Várzea Grande).
Outra opção é pela internet, através dos aplicativos Zuum (opção de débito) e Recarga Agora (opção
crédito) ou na rede de supermercado
Comper,
PDV’s instalados nos comércios de Cuiabá e Várzea Grande ou, se preferir,
pode fazer a recarga do
cartão transporte por meio
dos promotores de vendas,
uniformizados e identificados pela MTU, espalhados pelas principais avenidas da Grande Cuiabá.

DA REDAÇÃO

Arquivo

São dois guichês que funcionam todos dias da semana até 23h30

As 33 Escolas Plenas da
rede estadual de ensino,
que funcionam dentro do
projeto de Ensino Médio
Integral, iniciam as matrículas para novos estudantes a partir desta quintafeira (11). As escolas, que
começaram a ser implantadas no ano passado pela
Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer
(Seduc), apresentam um
novo modelo pedagógico e
de protagonismo estudantil. De acordo com a pasta,
a ampliação do número de
unidades que ofertam o ensino integral continuará.
Na capital, sete escolas
vão ofertar o ensino integral
dentro do modelo pedagógico da Escola Plena. São a
José de Mesquita, Clenia Rosalina de Souza, Nilo Póvoas, Padre João Panarotto, Antônio Epaminondas, Rafael
Rueda e Djalma Ferreira de

Souza. Para essas unidades,
a matrícula acontece nos
dias 11 e 12 de janeiro, pelo
site matrícula web.
Em Várzea Grande e nos
municípios do interior a matrícula web começa no dia
16 e segue até o dia 18 de
janeiro. Porém, existem unidades que as matrículas
serão apenas presenciais e
os pais devem se informar
nas unidades mais próximas
ao local de moradia.

Mato Grosso

As Escolas Plenas foram
instituídas no Estado em 24
de outubro de 2017, por
meio da Lei nº 10.622. Nas
diretrizes constam atividades e práticas inovadoras no
processo de ensino-aprendizagem, como forma de melhorar a qualidade da educação bem como estimular a
participação da comunidade
escolar na elaboração do
projeto político-pedagógico
da escola.

