
Obra Pública causa acidentes 
e transtornos em Juara

adequados nem teriam construído oda obra pública visa 
uma rotatória do tamanho que efetu-melhorar a estrutura no 
aram na avenida. município, trazendo me-T

lhor segurança a população que de- A além da obra ser uma “obra 
pende da infraestrutura em boas con- de arte”, a mesma nem foi sinalizada 
dições. adequadamente em nem um sentido, 

demonstrado descaso e irresponsa-Por isso é de se espantar a re-
bilidade do poder público municipal, alização de mudança na infraestrutu-
sem dizer que a pista de rolamento ra de uma estrada de rolamento de 
precisa urgentemente de um trabalho modo tão desastrada como a inter-
de recuperação, mas ao invés disto o venção efetuada na Avenida Ayrton 
poder público implementou uma obra Senna em Juara, pois qualquer pes-
que já causou 06 acidentes.soa “leiga” já observa que a rotatória 

ali construída é totalmente inadequa- As pessoas e usuários que so-
da com relação ao tamanho da pista freram acidentes naquela localidade 
de rolamento, visto que a “rotatória” em virtude da referida obra podem 
ocupa a metade de ambas pistas. processar o poder público municipal, 

pois realmente é um absurdo a obro Diante da situação referida pai-
trabalho ali realizado, sem dizer que ra a dúvida sobre qual engenheiro as-
as sinalizações deviam ter uma me-sumiu a responsabilidade e aprovou 
lhor estrutura para alertar os usuári-a instalação de uma rotatória despro- ram registrados, gerando prejuízo de “bom senso” do poder público, ten-
os sobre a “grande obra” . porcional na localidade, sendo que a aos motoristas, às famílias, e 'aos co- do em vista os trabalhos mais urgen-

rotatória deveria ser proporcional ao Portanto, quem chega e quem fres públicos'. tes necessários à manutenção da re-
canteiro que separa as pistas. transita em Juara deve atentar-se às ferida via. Agora a população Juaren-A referida rotatória, foi cons-

“novas obras” de Infraestrutura, e em A administração municipal de se e os usuários da referida avenida truída em proporções excepcionais 
especial a “Nova rotatória” construí-Juara na realidade praticamente nem cobram uma tomada de ação por par-quando ali poderia ser uma 'rotatória' 
da na Av. Ayrton Senna que dá aces-realizou obras durante essa adminis- te do poder público municipal, em menor e mais condizente com a es-
so ao “centro da cidade”, pois a refe-tração, portanto deve ser por isso desfazer a “má fama”, do referido tra-trutura da avenida que alias carece 
rida obra vem gerando infortúnios e que falta experiência e conhecimen- balho no local.de reforço e recuperação para o devi-
transtornos aos que trafegam pela tos técnicos ate para a implantação do escoamento de águas pluviais.  
via. Reiteramos aqui que até o mo-de uma rotatória, pois se tivessem Por: Elizangela Trindade No caso evidencia-se a falta 
mento, em 30 dias, 06 acidentes fo-“traquejos” e conhecimentos técnicos 
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Administração de Porto dos 
Gaúchos Continua Trabalhando

das administrações municipais sus-nquanto governo do 
pende obras e muitas ações do po-estado reclama e atra-
der público, Porto dos Gaúchos vem sa repasses aos muni-E
melhorando sua infraestrutura de es-cípios, salários e crédito aos fornece-
tradas no perímetro urbano e rural.dores, a administração de Porto dos 

A secretaria de Obras e servi-Gaúchos continua na superação das 
ços sob a responsabilidade do secre-dificuldades, mesmo procurando “cor-
tário Éder Rafael Boldrin vem mos-tar despesas”, os trabalhos continu-
trado serviço e tem se destacado na am, pois o prefeito, Moacir Piovesan 
atual administração.(PMDB), popular Baixinho Piovesan 

Vale destacamos aqui os tra-tem solicitado empenho dos secretá-
balhos de “prevenção” que vem sen-rios, os quais estão comprometidos a 
do desenvolvidos na recuperação e corresponder os anseios da popula-
cascalhamento de estradas vicinais, ção. 
bem como, em pavimentação e reca-Obviamente o atual prefeito, 
peamento que foram realizadas de está procurando reduzir pessoal e 
ruas no perímetro urbano.“enxugar” gastos para concluir o seu 

 Dentre estes trabalhos reali- infraestrutura ao município. tem sido nossos apoiadores nos mo-primeiro mandato dentro do que de-
zados em estradas vicinais, registra- mentos de maior dificuldades, por is-termina a lei, mas isso nem tem sido O prefeito destacou que: “Sa-
mos aqui a recuperação de trechos so, podemos sempre continuar com motivos para o atual prefeito distribu- bemos que o estado e o Brasil passa 
da MT 222 que liga Simione a Sinop, a cabeça erguida e afirmar que va-ir “pessimismo e reclamações”, visto por um período meio conturbado, 
na altura da localidade de “Copo Su- mos superar todas as dificuldades, que mesmo com poucos recursos es- mas a população quer e espera solu-
jo”. Enquanto que no perímetro Urba- pois temos uma população participa-ta empenhado na continuidade dos ções e trabalhos, por isso, apesar de 
no uma emenda da deputada esta- tiva que acredita no potencial de nos-trabalhos, pois sabe que reclama- tudo precisamos continuar trabalhan-
dual Janaina Riva (PMDB) está pos- so município, portanto o poder públi-ções e lamentações nem realiza tra- do e procurando resolver os proble-
sibilitando o recapeamento de algu- co precisa sempre fazer a sua parte balho e ainda cria uma “doença con- mas da melhor maneira, e dentro 
mas ruas, e uma emenda de 500 mil nas estradas, saúde e social para ter-tagiosa” que impede o progresso do desta nossa visão, temos os nossos 
encaminhada pelo Dep. Federal Val- mos um município cada vez melhor”, município e da região. secretários e funcionários que tem 
tenir Pereira esta a realização de pa- nos ajudado a enfrentar os desafios, comentou Dentro deste espírito de luta 
vimentações garantindo uma melhor bem como, temos empresários que  e determinação, enquanto a maioria 

Por: Elizangela Trindade – com edição

Audiência pública debate projeto da reforma tributária na assembleia Legislativa

Governo Estadual Visa Aumentar
 Impostos ao Invés de Rever Incentivos 

Fiscais e Administração Estadual
a realidade, sempre aca- Assembleia Legislativa (CFAEO), depu- trial em relação a essa tarifa. não suportará quitar a folha de paga-
ba para a população pa- tado José Domingos Fraga (PSD), na mento dos servidores nos próximos me-“A alíquota, conforme proposta Ngarem a conta das pés- nova estrutura de tributação proposta ses. Temos que mudar, senão o Esta-apresentada aos deputados, em reu-

simas administrações públicas, os jan- pelo governo, vão constar cinco diretri- do quebra”, defendeu Bezerra.nião com a equipe econômica do go-
tares, viagens e a boa vida levada pela zes (simplificação, isonomia, neutrali- verno, não poderá ultrapassar os 18% A Assembleia estará ao lado do 
maioria dos políticos são sempre a car- dade, transparência e arrecadação), de taxa”, explica Zé Domingos. comércio e outros setores da socieda-
go da população pagarem através de que “proporcionarão facilidade e segu- de para que não haja aumento de car-Consta ainda que a taxação de 
impostos e mais impostos. rança jurídica para o contribuinte pagar ga tributária, comentou o deputado, o transporte de boi em pé passaria de 

seus tributos e cumprir suas obriga-Por isso, soa ate cômico dize- que de certo modo é estranho, pois se 7% para 12%. Outra intenção da refor-
ções acessórias, com uma alíquota uni-rem que a reforma tributaria pode redu- o governo visa aumentar a arrecada-ma seria diminuir o chamado cipoal jurí-
forme para todos os bens e serviços”.zir impostos de energia e de alguns ção, então é obvio que aumentará a dico que rege a questão tributária no 

produtos, quando na realidade visa au- “Será um debate importante en- carga tributaria.estado.
mentar a arrecadação estadual, para tre população e governo. Entendo que, Somente nem haveria aumento Para o presidente da Frente 
cobrir os gastos da administração esta- no geral, Mato Grosso sairá ganhando de impostos se o governo revisse in-Parlamentar em Defesa do Comércio 
dual. com essas medidas”, defende o presi- centivos fiscais a grandes setores pro-de Bens, Serviços e Turismo da 

dente da CFAEO.A Assembleia Legislativa reali- dutivos no estado, por isso é importan-Assembleia Legislativa, deputado 
za uma audiência pública com o objeti- Conforme o deputado, a maio- te os empresários e as pessoas mais Oscar Bezerra (PSB), o projeto será in-
vo de estudar, debater e sugerir ações ria dos produtos são tributados entre esclarecidas cobrarem os deputados, teressante e benéfico para todos.
referentes ao Projeto de Reforma Tri- 12% e 18%, os tidos como supérfluos pois no final quem paga a conta são os “Toda reforma gera uma mu-

moradores do estado.butária do Estado de Mato Grosso. (cigarro, bebidas) poderiam chegar a dança profunda, e ela será necessária 
35%. Para energia elétrica cairia de Conforme o presidente da Co- e trará benefícios para toda a popula-

Por: Maurilio Trindade Aun  42% para 25%, acabando assim com a missão de Fiscalização, Acompanha- ção. Se continuar assim, Mato Grosso 
constante reclamação do setor indus-mento e Execução Orçamentária da 
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