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A estimativa é que essa 
antecipação chegue a R$ 21 bilhões, 
que vão beneficiar cerca de 30 
milhões de segurados. Não haverá 
desconto de Imposto de Renda nessa 
primeira parcela do 13º salário. O 
imposto só será cobrado no 
pagamento da segunda parcela, em 
novembro e dezembro.Mas nem 
todo mundo terá direito à parcela 
integral do 13º, correspondente a 
50% do valor do benefício. Isso 
acontece, por exemplo, com o 
segurado que passou a receber a 

antecipação da primeira 
parcela do 13º salário em agosto, que 
passa a ser uma regra, garantida por 
lei, com uma Medida Provisória.

O pagamento da primeira 
parcela junto com o benefício de 
agosto não era obrigatório, mas a 
antecipação é realizada desde 2006, 
após acordo firmado com entidades 
sindicais. Apenas em 2015, o 
pagamento ficou atrasado por falta 
de recursos, e acabou sendo pago em 
setembro, após pressão dos 
sindicatos.

 áceres conta com um grupo de 
voluntários formado por uma Cequipe multidisciplinar, que 

contribui com a saúde mental e física dos 
que aqui vivem, com Práticas 
Integrativas Complementares (PICS), e 
demais ações que promovem o 
fortalecimento do desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais e a 
diminuição do estresse e do sofrimento 
psíquico, prevenindo doenças físicas e 
mentais.

A fo rmadora  do  g rupo  
professora de Yoga, Rosângela 
Gonçalves Rocha, contou que a sua 
trajetória com o trabalho voluntário 
começou com o movimento Figueira 
Cultural da Unemat,  dando aulas 
gratuitas para as pessoas que faziam 
parte desse movimento há muitos anos 
atrás. 

O grupo criou uma logo Yoga 
me, e começaram a divulgar nas redes 
sociais, no instagram e que é usada até 
hoje. “O Projeto foi crescendo, as 
pessoas foram chegando, para participar 
e contribuir então nós trouxemos para 
Sicmatur e para Praça da Policia Militar, 
onde estamos mais próximos da 
natureza”.

Rosângela disse que hoje as 
pessoas sofrem muito por ansiedade e as 
dores físicas vão aparecendo. “Eu desejo 

750. Os que recebem 
auxílio-doença também terão a 
primeira parcela menor que os 50%. 
Como esse benefício é temporário, o 
INSS calcula a antecipação 
proporcional ao período. Por 
exemplo, um benefício iniciado em 
janeiro e ainda em vigor em agosto 
terá o 13º terceiro salário calculado 
sobre oito meses. O segurado 
receberá, portanto, metade deste 
valor.

Em dezembro, caso ainda 
esteja afastado, o segurado irá 
receber o restante. Se tiver alta antes, 
o valor será calculado até o mês em 
que o benefício vigorar e acrescido 
ao último pagamento do benefício.

aposentadoria ou pensão 
depois de janeiro deste ano. Nesse 
caso, o valor será proporcional aos 
meses em que terá recebido o 
benefício ao longo deste ano. 
Tomando como exemplo um 
segurado que se aposentou em abril 
deste ano, o seu 13º não será integral, 
mas o equivalente a 9/12 do valor do 
seu benefício, e a primeira parcela do 
abono vai corresponder à metade 
disso. Supondo ainda que esse 
segurado tenha um benefício de R$ 2 
mil, o seu 13º vai corresponder a R$ 
1,5 mil (9/12 de 2.000). Portanto, 
nesse caso, a primeira parcela do 
abono desse aposentado será de R$ 

s aposentados e pensionistas 
do INSS vão receber a Oprimeira parcela do 13º 

salário no fim de agosto, junto com o 
pagamento mensal. O valor que 
corresponde a 50% do benefício que 
o segurado recebe será creditado no 
calendário de pagamento, que vai de 
26/8 a 6/9, sempre de acordo com 
número final da aposentadoria ou 
pensão.

Na segunda-feira (5), o 
secretário especial de Previdência, 
Rogério Marinho, anunciou a 

o centro, ou se sentem 
envergonhadas. Quem quiser participar 
das práticas de Yoga oferecida 
gratuitamente na SICMATUR, basta 
que vá com roupas confortáveis de 
academia, uma canga ou tapete e desejar 
cuidar de si para cuidar do outro. 

O telefone para contato (65) 
99605-0640, ou nas redes sociais 
www.facebook.com/rosangela.rocha.

que as pessoas vivam o tempo 
presente, tenham a paz interior 
encontrando o seu equilíbrio e tenham 
gratidão pela vida tendo uma visão mais 
amorosa com a natureza com o 
próximo”, finalizouRosângela.

O Projeto também acontece em 
alguns bairros distante da periferia, onde 
as pessoas mais necessitam e não tem 
condições de locomoção para virem até 

os infratores adolescentes. 
Os policiais militares foram 

acionados para deter um grupo de jovens 
que teria depredado móveis e o portão da 
escola, que celebrava a festa da banana, 
na Escola Municipal Buriti, no distrito 
Vila Aparecida.

Os três adolescentes de 15, 14 e 
17 anos de idade foram apreendidos e 
reconhecidos pela diretora da escola e o 
porteiro do local. 

Durante  d i l igências ,  os  
policiais apreenderam na residência do 
menor de 15 anos, 28 munições de 
diversos calibres e na casa do 
adolescente  de 14 anos,  duas  
espingardas calibre 20 e 22. 

Na oportunidade, o menor,  
tentou fugir pelos fundos da residência 
da família,  mas acabou sendo 
apreendido. 

O s  s u s p e i t o s  f o r a m   
encaminhados à delegacia.

 Polícia Militar apreendeu três 
suspeitos por prática de Avandalismo em uma escola no 

município de Cáceres, que foi 
depredada pelo trio e na ação, armas de 
fogo e munições foram apreendidas com 

APOSENTADOS

INSS libera a 1ª parcela
do 13º a partir do dia 26

Estimativa é que antecipação chegue a R$ 21 bilhões, beneficiando cerca de 30  milhões de segurados, sem desconto de Imposto de Renda nessa primeira parcela

Da Redação

Aposentados e pensionistas devem procurar o banco de origem para pegar o bererê  

VILA APARECIDA

Menores são detidos com
armas ao depredar escola
PM/MT c/ Redação

Armas e munições foram apreendias com os três pivetes  

Foto: PM/MT

MULTIDISCIPLINAR

Grupo de voluntários aplica
práticas gratuitas em yôga

Assessoria

Projeto também acontece em alguns bairros distante da periferia 

 Foto: Reprodução

Foto: JCC
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o m e ç o u  n a  ú l t i m a  
segunda feira, (5), a venda Cde passaportes para 53ª 

e d i ç ã o  d a  E x p o s i ç ã o  
Agropecuár ia  de  Cáceres  
(EXPOCÁCERES) que será 
realizada de 18 a 22 de setembro 
de 2019 no parque de exposição 
José Rodrigues Fontes. E mais 
uma vez a festa deve ser 
maravilhosa com dois shows 
comentadíssimos no país:Marília 

disponível nas transações 
p e l o  s i t e  
https://www.expocaceres.com.br
/ e em todos os pontos de venda.

O s  o r g a n i z a d o r e s  
lembram que na compra do 
passaporte todos concorrem a 4 
prêmios de R$1 mil, além de 
poder assistir as 5 noites de 
Rodeio e shows. É importante a 
população comprar logo os 
ingressos porque os preços vão 

Mendonça dia 18/9 e Nayara 
Azevedo dia 21/9.

A venda começou em 
vários pontos de vendas, entre 
eles, a loja Garbos Center de 
Cáceres e Real Festas na Padre 
Cassemiro. O valor do passaporte 
é de R$ 60,00 no valor à vista, e 
pode ser parcelado em até 3 vezes 
no cartão, sendo que o valor será 
de R$70,00. A venda parcelada 
no cartão de crédito está 

Marcelo Viola e Ricardo 
dia 22/9 (Domingo).

Neste ano, a ExpoCáceres 
terá de volta os estandes 
comerciais com grandes marcas 
nacionais e regionais e a 
exposição e venda de animais 
com os leilões. E para criançada o 
tradicional parque de diversões.

subir à medida que se 
aproximar da festa.

A 38ª ExpoCáceres terá 
início grandes shows, no dia 18/9 
(Quarta) – Marília Mendonça, 
Hugo e Guilherme 19/9 (Quinta), 
20/9 (Sexta) – Cleber e Cauan, 
21/9 (Sábado) – Naiara Azevedo 
e Forro Boys, e no encerramento 

O coral é gratuito e 
durante as aulas os alunos 
estudarão técnica vocal e teoria 
musical. As aulas ocorrerão três 
vezes por semana nos períodos 
matutino e vespertino para a 
versão Coral Infanto juvenil e 
noturno para a versão Coral 
Adulto.

Após as inscrições os 
coralistas adultos serão avaliados 
e selecionados pelos naipes 
soprano, contralto, tenor e baixo. 
Os dias e horários também serão 
definidos a partir dos inscritos.

stão abertas as inscrições 
para o Coral Vozes do EPantanal da Universidade 

do Estado de Mato Grosso 
(Unemat). As inscrições serão 
realizadas, até o preenchimento 
das vagas, das 8h00 às 11h00 e 
das 14h00 às 17h00 de segunda à 
sexta-feira, na Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura ou no Bloco 
de Música, situados na Reitoria à 
Avenida Tancredo Neves, 1095, 

Cavalhada II.
O  C o r a l  Vo z e s  d o  

Pantanal retoma suas atividades 
com duas versões: Coral Infanto 
juvenil (12 a 17 anos) e Coral 
Adulto (a partir de 18 anos). De 
acordo com a regente, maestrina 
Patrícia Carla Martins Garcia não 
é necessário experiência em 
canto. As inscrições são abertas 
para a comunidade acadêmica e 
para a comunidade externa.

 prefeito Francis Maris 
esteve visitando as obras Ode recuperação de pontes 

e estradas no Distrito do 
Caramujo, nas Comunidade 
Santa Luzia, São Geraldo, Santa 
Terezinha e Barra Nova.  

A  p r e f e i t u r a  v e m  
intensificando as manutenções 
nas estradas e pontes da zona 
rural para melhorar os acessos as 
comunidades.Foram recuperadas 
3 pontes, Comunidades Santa 
Luzia (córrego Padre Inácio e 
córrego do Caramujo), e outra na 
Comunidade São Francisco 
próximo à rodovia BR-174.  

A m a n u t e n ç ã o  d a s  
estradas vem sendo realizado em 
parcerias com os moradores que 
ajudam com combustíveis e 
alimentação para os motoristas 
dos caminhões e das máquinas

Para o prefeito Francis 
Maris  a população tem sido 
parceira da administração e já 
foram  feitos mais de 900 
quilômetros de estradas que 
receberam a melhoria de 
patrolamento e cascalhamento de 
janeiro até julho deste ano. 

O prefeito agradeceu a 
toda a comunidade que tem sido 
parceiras, ajudando a gestão a 
identificar os lugares que mais 
precisa para fazer a recuperação 
das estradas, destacando que 
essas  parcer ias  tem s ido 
fundamentais para manter as 
estradas em boas condições de 
trafegabilidade, melhorando 
assim a rapidez no transporte 
escolar, agilidade na escoação da 
produção agrícola e pecuária, 
dando mais qualidade de vida aos 
moradores destas comunidades.

RESERVA  ANTECIPADA

Aberta venda de passaportes
para a mega 53ªExpoCáceres

Organizadores destacam que na compra do passaporte todos concorrem a 4 prêmios de R$1 mil, além de poder assistir as 5 noites de Rodeio e shows

Assessoria

Seis shows movimentaram o palco da ExpoCáceres de 18 a 22 de setembro 

INSCRIÇÕES GRÁTIS

Unemat abre vagas para
Coral Vozes do Pantanal
Assessoria

Coral Vozes do Pantanal retoma suas atividades em duas versões  

Foto: Divulgação

Prefeitura recupera pontes e faz
 manutenção em estradas rurais

DURANTE ESTIAGEM

Assessoria c/ Redação

Aproveitando o estio, a prefeitura restaura e mantém estradas na zona rural  

Foto: Assessoria

Foto: Divulgação
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Hoje poder-se-ia, houvessem 
motivos, comemorar 13 anos da 
promulgação da Lei Maria da Penha, que 
foi sancionada em 7 de agosto de 2006, 
como Lei n.º 11.340, visando proteger a 
mulher da violência doméstica e 
familiar. A lei ganhou este nome devido 
à luta da farmacêutica Maria da Penha 
para ver seu agressor condenado. 

Porém devido a constrangedora 
situação, 1.173 feminicídios registrados 
no ano passado, (aumento de 12% em 
relação a 2017), o fato de a cada dois 
segundos, uma mulher ser agredida no 
país e o alto índice de impunidade aos 
agressores e assassinos, pouco ou quase 
nada resta para que se celebre a data. Em 
2018,  foram registrados 1.173 
feminicídios; um aumento de 12% em 
relação a 2017 e a cada dois segundos, 
uma mulher é agredida no país.

Veja o leitor que somente nove 
anos após a vigência da Lei Maria da 
Penha, em 9 de março de 2015, a 
legislação previu penalidades mais 
graves para homicídios que se encaixam 
na definição de feminicídio, ou seja, que 
envolvam violência doméstica e familiar 
e/ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher. Os casos mais 
comuns desses assassinatos ocorrem por 
motivos como a separação, haja vista, 
que em 76% dos casos das mulheres 
vítimas de feminicídio no Brasil, os 
agressores são o atual ou o ex-
companheiro, que não se conformam 
com o fim do relacionamento. 

Estudo divulgado em novembro 
de 2018 pelo UNODC (Escritório das 
Nações Unidas para Crime e Drogas) 
mostra que a taxa de homicídios 
femininos global foi de 2,3 mortes para 
cada 100 mil mulheres em 2017. No 
Brasil, segundo os dados relativos a 
2018, a taxa é de 4 mulheres mortas para 
cada grupo de 100 mil mulheres, ou seja, 
74% superior à média mundial. 

Se os avanços legislativos são 

uma grande conquista dos 
movimentos de mulheres, as políticas 
públicas implementadas para garantir 
seu cumprimento ainda se mostram 
frágeis. Não à toa, uma média de 4 mil 
mulheres foram assassinadas todos os 
anos na última década, permanecendo o 
enorme desafio em garantir que as 
mulheres em situação de violência de 
fato tenham acesso à Justiça. 

E, apesar de episódios de 
feminicídios ocuparem diariamente as 
páginas dos principais veículos de 
imprensa, as políticas desenvolvidas 
pelos Poderes Executivos seguem dando 
pouca ou nenhuma prioridade às ações 
de enfrentamento à violência contra as 
mulheres. 

Este é um enorme indicativo de 
que a tragédia brasileira na segurança 
pública não se resume à leniência das 
leis penais e processuais penais e sim, ao 
poder público tem falhado todos os dias 
ao não ser capaz de garantir a vida de 
milhares de mulheres. 

Embora a lei Maria da Penha não 

contemple apenas os casos de 
agressão física, abrangendo também as 
situações de violência psicológica como 
afastamento dos amigos e familiares, 
ofensas, destruição de objetos e 
documentos, difamação e calúnia, 
extensiva às transexuais, ela ainda está 
longe de atingir seus objetivos, 
frustrando muitas autoridades que 
gostariam de ver os algozes das 
indefesas atras das grades, mas são 
atropeladas pelas brechas previstas em 
leis, num país  onde no geral, de cada 
cem homicídios, apenas 8 são 
devidamente apurados (autoria e 
circunstâncias do crime), estimativa do 
Mapas da Violência divulgada pelo 
Ministério da Justiça. Cruzando o 
indicador do Instituto Sou da Paz,, de 
uma média de 54,8 mil assassinatos que 
acontecem por ano no Brasil, 44 mil são 
arquivados na fase de investigação.

Claro, que a situação seria mais 
grave não existisse a Lei Maria d Penha e 
a gente continua cobrando a aplicação 
das leis, indistintamente.

A imprensa econômica brasileira 
parece gostar de ser vítima do auto 
engano, com a sua crença, que vem 
desde o impeachment, de que a retomada 
da economia virá, amanhã ou depois, 
desde que o Estado brasileiro mantenha 
a política de arrocho que, desde então – e 
até antes – vem praticando. 

Cada pequeno sinal de melhora – 
ou até de “não piora”, os de estagnação – 
vem sendo interpretado sempre como a 
véspera do crescimento.

Não é. Hoje, saiu o dado da 
balança comercial brasileira. Um 
desastre, não apenas pelo saldo – o pior 
resultado para o mês desde 2014, US$ 
2,29 bilhões – mas pelo volume 
decrescente tanto de importações quanto 
de importações, o que denota uma 
fraqueza da economia.

O alerta tinha sido dado mais 
cedo, com o IBGE registrando queda de 
nossa produção industrial, o que vem na 
contramão das expectativas de 
aceleração da atividade econômica. Mas 
piorou muito durante o dia, porque a 
decisão de Donald Trump de criar 
sobretaxas para mais US$ 300 bilhões 
em importações chinesas – além dos 
US$ 250 bilhões que havia taxado antes 
– reduzirá o crescimento da China, que 
responde pelo dobro das compras do 
Brasil, comparada aos Estados Unidos.

A mistura insana de ideologia 
com negócios ameaça derrubar 
definitivamente as nossas perspectivas 
de recuperação. 

Temos crise em todos os setores 
comerciais, inclusive com os vizinhos 
argentinos, que são mercado certo e 
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FOLGADOS E OCIOSOS

INDENIZATÓRIAS

CIRURGIAS/4 MARCOS

ESTOUROU A BOLSA

TRUMPASSO GERAL

MATOU O RESTO

Levantamento do G1 mostra que 44% do 
total de parlamentares estiveram ausentes 
em ao menos 25% das 144 votações 
nominais na Câmara dos Deputados 
durante a atual legislatura. Para cientista 
político, número de ausências é alto e 
indica que alguns deputados preferem não 
se comprometer. Cá prá nós, é folga 
mesmo, bastaria descontar as faltas e férias 
dos bacanas e dependendo delas, exonerá-
los a bem do serviço público, que 
começaria a moralizar a coisa.

Apenas no último mês de junho os 24 
deputados estaduais  de Mato Grosso, 
gastaram R$ 1.454.578,67 com verba 
indenizatória, segundo os dados mais 
recentes do próprio legislativo estadual. O 
pagamento, que é feito sem nenhuma 
publicidade, reapareceu no sistema da AL-
MT depois de cerca de um mês em que o 
portal de execução financeira ficou fora do 
ar. A maioria dos deputados recebeu de R$ 
62,5 mil a R$ 64,9 mil. A liquidação é feita 
sem que se saiba quanto cada deputado 
recebeu, pois não há a relação nominal das 
transferências.

Foi anunciado  por intermédio de redes 
sociais pela secretária de saúde de São José 
dos Quatro Marcos Tayonara Bitencourt  
que estão programados de 5 a 8 
procedimentos cirúrgicos de hérnias 
abdominais e retirada da vesícula biliar. 
Segundo Tayonara esses procedimentos 
serão realizados através de uma parceria 
com o médico Aderson Gonçalves, de 
Cáceres. A secretária  afirmou que está 
buscando parceria para  realizar  as 
cirurgias e que ações como essa ajudam  a 
diminuir a fila de espera para os 
procedimento cirúrgico.

O principal índice da Bolsa de Valores de 
São Paulo, a B3, fechou em forte queda 
anteontem, (5), em meio ao aumento das 
tensões comerciais entre China e Estados 
Unidos. O Ibovespa caiu 2,51%, aos 
100.097 pontos.  O dólar subiu 1,68%, 
vendido a R$ 3,9566. Na Europa, as bolsas 
caíram ao menor patamar em 2 meses. Nos 
Estados Unidos, os índices acionários de 
Wall Street registraram suas maiores 
quedas percentuais do ano. Trocando em 
miúdos, os States brigam com a China e a 
gente paga o pato.

Só pra recapitular a ópera do malandro, a 
forte queda de 1,4% na moeda chinesa vem 
dias depois que o presidente dos EUA, 
Donald Trump, surpreendeu os mercados 
financeiros ao prometer impor tarifas de 
10% sobre US$ 300 bilhões restantes das 
importações chinesas a partir de 1º de 
setembro, quebrando abruptamente um 
breve cessar-fogo na guerra comercial 
entre as duas maiores economias do 
mundo. É bom a gente começar a abrir os 
olhos, que negócio da China, só pra gringo 
ver.

Durma-se com um barulho destes: “Restos 
mortais de mulher morta e enterrada por 
marido há 24 anos são encaminhados para 
exame de DNA em Cuiabá;” A manchete 
foi um dos destaques no site de uma grade 
midia nacional e Camões deve ter se virado 
no túmulo, diante do mortais...morta, Vôte!

EDITORIA

tradicional. Nossa prioridade, 
como disse aqui ontem, é um acordo 
comercial com os EUA do qual não se 
sabe nada, além de que faremos nele 
tudo o que o mestre mandar.

A economia brasileira, como 
tudo aquilo que tem grandes dimensões, 
segura-se pela lei da inércia: tende a 
continuar em movimento, quando não 
são aplicadas forças imensas sobre ela, 
assim como tende a continuar parada se a 
ela não se derem formidáveis impulsos. 

Que, certamente, não virao dos 
R$ 500 do FGTS dos trabalhadores que, 
ao que parece, o governo mandou 
depositar automaticamente nas contas 
bancárias, para facilitar que os bancos 
chupem logo, direto, este dinheiro. 
***___Fernando Brito – Jornalista, 
articulista político.

A crise vem a cavalo

Lei Maria da Penha: 13 Anos
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 Assembleia Legislativa 
realiza amanhã, (8), às A19h, audiência pública 

para debater o projeto de lei nº 
668/2019 apresentado pelo 
governo do Estado que proíbe a 
partir de 2020 pelo período de 
cinco anos o abate e o transporte 
de peixes nos rios de Mato 
Grosso. No máximo, poderão 
consumi-los no local da captura. 
A iniciativa atende pedido do 
deputado estadual tucano Wilson 
Santos.

famí l ias  r ibe i r inhas  
dependem da pesca para venda de 
peixes e até mesmo produção de 
alimentos. “É um assunto sério e 
de alto impacto no mercado de 
trabalho. Atualmente, são mais de 
12 milhões de desempregados no 
Brasil. Não podemos tomar 
medidas que aumentem ainda 
mais a dificuldade dos pobres em 
obter renda e trabalhar”, disse.

A proposta do governo do 
Estado contraria proprietários de 
empresas que exploram o turismo 
de pesca, donos de pousadas em 
municípios que tem tradição na 
a t i v i d a d e  e  p e s c a d o r e s  
profissionais que têm na venda de 
iscas para os amadores e 
desportivos uma outra fonte de 
renda, protestam contra a medida, 
alegando, que sem comunicação 
prévia e sem tempo para se 
adaptarem a mudança, a nova 
legislação causaria enormes 
prejuízos.

Chamado de Cota Zero, o 
projeto trata da Política Estadual 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Pesca e regulamenta as 
atividades pesqueiras e está em 
tramitação na Assembleia 
Legislativa.

A audiência pública que 
vai unir especialistas a respeito da 
pesca em rios bem como 
c o m e r c i a n t e s  e  f a m í l i a s  
localizadas em comunidades 
ribeirinhas será realizada na 
Escola Municipal Maria Barbosa 
M a r t i n s  n o  D i s t r i t o  d e  
Bonsucesso em Várzea Grande.

Autor do requerimento, o 
deputado estadual Wilson Santos 
considera o tema de primordial 
importância para o debate, uma 
vez que, a maior parte das 

p r o i b i ç ã o  d e  q u e  
pescadores amadores - desde que 
registrados e com carteira de 
pescador - levem peixes para 
casa, podendo apenas praticar a 
modalidade "pesque e solte".

Além de reforçar a 
proibição durante a Piracema e 
com itens como explosivos, ceva 
fixa, substâncias tóxicas e outros 
métodos depredatórios, o PL 
668/2019 traz mudanças como a 

teses debatidas, giram em 
torno de matéria já analisada, não 
sendo a via adequada para 
rediscussão”. Para o magistrado, 
Bosaipo ingressou com recurso 
indevido para obter alteração da 
sentença, já que foi condenado 
com base em provas concretas de 
sua participação no delito.

Os crimes teriam ocorrido 
entre os anos de 2000 e 2002 e 
resultaram em um desvio de cerca 
de R$ 1,5 milhão. Embora a 
condenação seja em regime 
fechado, o ex-conselheiro 
permanecerá em liberdade até 
que o caso seja julgado em 
segunda instância, pelo Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT).

Em novembro do ano 
passado, Bosaipo já havia sido 
condenado a 18 anos e 4 meses de 
prisão por desvios de dinheiro na 
Assembleia Legislativa. Bosaipo 
foi condenado pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e peculato.

Os crimes ocorreram 
entre 2000 e 2002, época em 
Bosaipo ocupava o cargo de 1º 
secretário e fazia parte da Mesa 
Diretora da ALMT.

 juiz Jorge Luiz Tadeu 
Rodrigues, da 7ª Vara OCriminal de Cuiabá, 

rejeitou o recurso interposto pela 
defesa do ex-deputado estadual 
Humberto Bosaipo e manteve a 
condenação de 28 anos e 10 
meses pelos crimes de lavagem 
de dinheiro e desvio de recursos 
públicos enquanto atuou na 
Assembleia Legislativa nos 
cargos de presidente e primeiro-
secretár io .  A decisão foi  
publicada no Diário Oficial da 
Justiça que circulou ontem (6).

A defesa de Bosaipo 
alegou que o juiz Marcos 
Faleiros, que o condenou em 
outubro do ano passado, agiu com 
o m i s s ã o ,  o b s c u r i d a d e  e  
contradição por não anexar 
alguns processos na mesma 
sentença. 

Alegou também que a 
sentença mencionou somente 
uma parte das preliminares.

Para o juiz Jorge Tadeu, 
no entanto, as alegações já foram 
devidamente analisadas pelo 
magistrado antecessor durante a 
sentença, “devendo se valer do 
recurso adequado, uma vez que as 

DEFESO NEGATIVO

Audiência pública voltará a
debater polêmico cota zero

Chamado de Cota Zero, o projeto trata da Política Estadual de Desenvolvimento 
Sustentável da Pesca e regulamenta as atividades pesqueiras e está em tramitação na Al

Maior parte das famílias ribeirinhas dependem da pesca 

Assessoria c/ Redação

EM LIBERDADE

Justiça manteve sentença de
28 anos de prisão a Bosaipo

G1-MT c/ Redação

Ex--deputado e ex-conselheiro do TCE-MT Humberto Bosaipo  

Foto: Arquivo

Foto: Arquivo
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Esotérico
A Lua entra em Escorpião, 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um d i a  ex t r emamen te  
movimentado, especialmente 
no trabalho. O momento pode 

estar relacionado com um projeto inovador, 
que trará mudanças e movimento intenso 
aos seus dias. Tome cuidado com a 
ansiedade. 

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento 
intenso na vida social e 

aproximação de pessoas interessantes e 
diferentes. Um projeto criativo e 
inovador pode movimentar e trazer 
mudanças à sua vida. Ótimo momento 
para estar com os filhos.

A Lua entra em Escorpião, 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia em que você deve 
estar atento a acordos e 
negociações que envolvam 

grande soma de dinheiro. Deve dar cada 
passo atentamente, pois há risco de 
perdas. Não se envolva em novos 
investimentos hoje.

A Lua entra em Escorpião, 
recebe um tenso aspecto de 
Urano  em seu  s igno ,  
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento intenso na vida 
social e nos relacionamentos, 

pessoais e profissionais. Procure não agir 
nem reagir impulsivamente. A ansiedade 
pode aumentar e trazer alguns prejuízos 
emocionais.

A Lua entra em Escorpião, 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento intenso 
na vida doméstica e/ou 
familiar. Tome cuidados 

redobrados com acidentes domésticos e não 
se envolva em brigas e discussões, pois vai se 
arrepender rapidamente. Dia ótimo para 
atividades em casa.

A Lua entra em Escorpião, 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento 
intenso na vida social e 

aproximação de pessoas diferentes e 
comunicativas. Procure adiar a 
assinatura de documentos importantes, 
pelo menos por um dia. O dia é ótimo 
para sair e divertir-se com amigos.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de maior envolvimento 

com seu mundo emocional, que passa 
por um momento de instabilidade. O 
melhor que você tem a fazer hoje é 
envolver-se em atividades que unam 
mente e corpo. Cuide de sua saúde.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento intenso 

na vida social e aproximação de amigos. 
Uma nova amizade pode ser feita e trazer 
mudanças repentinas à sua vida. Um 
contato comercial pode apontar para 
projetos modernos e inovadores.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando um 
dia de movimento intenso em 
seus projetos profissionais e 

planos de negócios, que serão colocados 
rapidamente em prática. Uma notícia 
inesperada pode chegar de repente e 
trazer mudanças a algumas escolhas já 
feitas.

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando um 
dia em que você deve estar 
atento às finanças. Não se 

envolva em um novo investimento, 
especialmente os de risco. O dia é ótimo 
para negociar e libertar-se de dívidas. Os 
tempos pedem gastos planejados e 
economia.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento e 
atividades intensas. O dia pode 

ser marcado por imprevistos e você deve 
manter a calma e pensar antes de agir ou 
reagir. Ótimas energias para sair, 
divertir-se ou dedicar-se aos esportes. 

A Lua entra em Escorpião e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento em 

projetos de médio prazo, especialmente 
os que envolvem pessoas e empresas 
estrangeiras. Uma viagem internacional, 
que trará mudanças repentinas à sua vida, 
pode ser marcada ou realizada.

By Rosane Michels

SOCIAL

Alô Especial ao super hiper mega Lucas Oliveira que arrasa nas 
aulas de Fit Dance, na academia Power Fit. O estilo que já ganhou 
a preferência no mundo  mistura dança com exercícios, 
estimulando o corpo todo. Vale Conferir.

Sempre no  comando dos melhores eventos da city o 
comunicador Big Régis que contagia com seu estilo. Grande 
abraço amigo e sucessos sempre.

Parabéns e muitas felicidades ao Tenente do 
Bombeiro Militar Luciano, que celebrou ao 
lado da esposa Daniele e filha Beatriz mais 
um ano.  Que a vida continue sorrindo e 
presenteando você com as melhores graças, 
com muito amor, saúde e amizades.

Ainda repercutindo na sociedade cuiabana o níver do conceituado jornalista Mauro Camargo, Secretário Adjunto 
de Comunicação do Governo de Mato Grosso, na oportunidade recebeu os cumprimentos da sua legião de amigos e 
familiares, aos quais em tempo inserimos o nosso.

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

*********************
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(PA) no estádio Passo 
das Emas, além de jogar fora 
de casa na última rodada contra 
o praticamente rebaixado 
Atlético Acreano. 

Um empate dentro de 
casa entretanto, pode ser a pá 
de cal no antes glorioso 
Luverdense.

a ambulância teve que 
sair do estádio com o gandula. 
A bola voltou a rolar aos 47 e a 
partida só terminou aos 72 
minutos da segunda etapa. .

O que ainda deixa uma 
certa esperança, são dois jogos 
seguidos dentro de casa, contra 
Ypiranga (RS) e Paysandu 

 Copa Federação Mato-
grossense de Futebol A(FMF) começará no 

próximo sábado (10). 
O primeiro jogo, União 

x Araguaia, será às 15h00, no 
estádio Luthero Lopes. No 
domingo (11), outros dois 
jogos movimentam a rodada de 
abertura.

Sinop irá encarar o 
Mixto, que é o atual campeão. 
O jogo terá início às 9h30, no 
estádio Gigante do Norte. 

O último jogo do fim de 
semana será entre Cuiabá x 
Operário, às 18h, no Centro de 
Treinamento do Dourado.

Segundo a assessoria da 
F M F,  a  p a r t i d a  e n t r e  
Luverdense e Dom Bosco não 
será realizada neste fim de 
s e m a n a  d e v i d o  a  
compromissos do Verdão do 
Norte pelas rodadas da Série C 
e Copa Verde, e por respeito ao 
intervalo mínimo de 66 horas 
entre uma partida e outra, 
previsto no regulamento geral 
das competições da 

C o n f e d e r a ç ã o  
Brasileira de Futebol (CBF).

A i n d a  s e g u n d o  a  
a s s e s s o r i a ,  d e v i d o  a  
dificuldades dos clubes de 
encontrarem estádios aptos 
para mandar seus respectivos 
jogos,  algumas partidas 
acon tece rão  em p raças  
espor t ivas  com por tões  
fechados. 

A Arena Pantanal será 

utilizada pelos clubes 
da capital em sistema de 
rodízio em jogos alternativos 
da 1ª fase. Para as fases 
decisivas, a Arena poderá 
receber jogos normalmente. 

O campeão da Copa 
F M F  s e r á  u m  d o s  
representantes de Mato 
Grosso no Copa do Brasil de 
2020.

ebaixado da série B 
para a C em 2018, sem 
t í t u l o s  n o s  R

campeonatos de Mato Grosso 
este ano e correndo sério risco 
de cair para a série D (última 
i n s t â n c i a  d o  f u t e b o l  
brasileiro), o Luverdense que 
teve seus tempos áureos, 
inclusive chegando a ser 
cotado para galgar a elite do 
futebol nacional, sobrevive aos 
trancos e barrancos, no 
penúltimo lugar da tabela, se 
complicando a cada jogo que 
passa, como na noite de 

anteontem, quando não saiu de 
um empate sem gols diante do 
Boa-Esporte em Varginha, 
Minas Gerais.

O Verdão de Lucas 
ainda se mantém vivo na luta 
contra a degola este ano, mas 
no rodapé da tabela do 
rebaixamento, respirando por 
aparelhos. 

Com mais este empate 
no certame da série C, o Verdão 
do Norte chegou aos 13 pontos 
no Grupo B da competição, a 
três pontos do próprio Boa 
Esporte, primeiro fora da zona 

do rebaixamento. 
Além disso, o time 

mineiro possui duas vitórias a 
mais que o time mato-
grossense, segundo critério de 
desempate  em caso  da  
igualdade nos pontos.

Sem grandes emoções, 
um lance curioso tomou tempo 
da partida e chamou atenção na 
segunda etapa. Um gandula 
passou mal aos 17 minutos e 
foi atendido pela equipe 
médica. 

Aos 28 minutos, o jogo 
foi paralisado novamente, pois 

PÉ NA COVA

Empate na casa do ET
complica o Luverdense

Time do cerrado não se acerta em campo, colecionando empates, com apenas uma vitória e precisa vencer pelo menos um dos 3 últimos jogos para evitar a queda

Da Redação

Jogo em Varginha teve de tudo, menos o gol esperado pelo Luverdense  

VAGA NO COPÃO

Copa Federação começa no
próximo sábado com 3 jogos
S.N c/ Redação

União e Araguaia abrem a copinha que dá vaga na Copa do Brasil 2020  

Foto: Arquivo

Foto: Assessoria
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“Após estudos técnicos 
escolhemos a melhor modelagem 
para o negócio, com o aceite da 
equipe da estatal boliviana. 
Agora, o próximo passo será 
formalizar o fornecimento de gás 
e n q u a n t o  e s t i v e r m o s  
implantando a sociedade, que 
demorará cerca de 12 meses”, 
explica, sobre o avanço na 
negociação.

No molde apresentado, 
será negociado o fornecimento de 

m uma nova rodada de 
trabalho, a equipe da EC o m p a n h i a  M a t o -

grossense de Gás (MT Gás) 
aprovou o estudo para a 
implementação da sociedade 
entre a estatal de Mato Grosso, e a 
b o l i v i a n a  
YacimientosPetroliferos Fiscales 
Bol iv ianos  (YPFB) ,  para  
restabelecer o fornecimento de 
gás natural ao estado. A agenda 
ocorreu entre os dias 30 de julho e 

2 de agosto em Santa Cruz de La 
Sierra, na Bolívia.

Conforme o presidente da 
MT Gás, Rafael Reis, foram 
apresentados os resultados do 
grupo de trabalho técnico 
formado para estudar a melhor 
modelagem de negócio para a 
sociedade, com o objetivo 
principal de que o acordo seja 
p e r m a n e n t e ,  e  n ã o  d e  
f o r n e c i m e n t o  p a r c i a l  o u  
temporário.

gás natural,  do gás 
liquefeito de petróleo (GLP), 
conhecido como o gás de 
cozinha, o gás natural liquefeito 
( G N L ) ,  e  o  g á s  n a t u r a l  
comprimido (GNC). Foram 
analisados os aspectos legais da 
sociedade, o mercado potencial 
para o Gás, a infraestrutura e 
logística, ente outros pontos.

O próximo encontro para 
tratar do fornecimento acontecerá 
no Fórum Internacional de Gás, 
Petroquímica e Combustíveis 
Verdes, que será realizado entre 
19 e 23 de agosto na Bolívia. Na 
ocasião, o presidente da MT Gás 
irá proferir uma palestra sobre “A 
importância do Gás da Bolívia na 
atividade de distribuição no 

governo do país vizinho.
O objetivo principal da 

c r i a ç ã o  d a  s o c i e d a d e  é  
possibilitar que Mato Grosso 
tenha o fornecimento de gás 
natural de forma ininterrupta, em 
um contrato firme, e com isso, 
possa oferecer segurança jurídica 
e atrair investimento para a 
instalação de novas indústrias em 
solo mato-grossense.

Além da delegação de 
Mato Grosso, participaram da 
agenda o Vice Ministro de 
Industrialización da Bolívia, 
H u m b e r t o  S a l i n a s ,  
representantes da área técnica do 
Ministério de Hidrocarburos, e 
representantes da YFPB.

a manhã de domingo 
último, (4), durante Npatrulhamento na MT 

265 na região da Roça Velha, o 
Gefron estava em deslocamento  
sentido a MT 265, quando 
deparou com uma camionete 
N i s s a n  F r o n t i e r  b r a n c a ,  
acompanhada  por mais 4 
veículos, que seguiam sentido ao 
país Bolívia em alta velocidade e 
no momento em que o condutor 
da Frontier avistou a equipe 
policial, atravessou o veículo na 
pista, para dificultar a passagem 
da viatura e sucessivamente o 
acompanhamento.

Após cruzar o veículo na 
pista o condutor embarcou no 
veículo Corolla branco que 
estava vindo atrás, e os outros 
veículos fizeram a manobra e 
retornaram sentido a MT 265, 
momento em que a equipe 
solicitou o apoio da Base do 
Gefron e CanilFron.

D u r a n t e  o  
acompanhamento o veiculo 
Prisma preto fora abandonado e o 
suspeito empreendeu fuga, tendo 
a equipe feito buscas pelo local, 

obtendo êxito em deter o 
suspeito D. R. S., 28.

N a  s e q u ê n c i a ,  
continuaram o acompanhamento 
dos demais veículos e logo a 
frente, depararam com o Corolla 
branco também abandonado. Os 
suspeitos empreenderam fuga, 
mas a equipe da Base veio de 
e n c o n t r o  p e l a  M T  2 6 5 ,  
visualizando os veículos Hilux 
cinza e Fiat Mob branco já no 
cruzamento da 7 placas com a MT 
265.

Novamente, os suspeitos 
abandonaram os veículos ao 
avistar a equipe e fugiram mas os 
policiais realizaram buscas pelo 
local, obtendo  êxito em deter  
somente o suspeito, D. A. C, 20, 
condutor da Hilux cinza.
A equipe do CanilFron esteve 
presente para auxiliar nas buscas 
aos suspeitos foragidos, foram 
realizados checagens dos 
veículos, através das placas, 
porém não constaram queixa de 
roubo ou furto, e só após serem 
checados pelo chassi todos 
c o n s t a r a m  q u e i x a  d e  
roubo/furto.  

GÁS NATURAL

Mato Grosso define modelo
de parceria com bolivianos

Secom/MT c/ Redação

O próximo encontro para tratar do fornecimento acontecerá no Fórum Internacional de Gás, Petroquímica e Combustíveis Verdes, que será realizado entre 19 e 23 de agosto na Bolívia

A agenda aconteceu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia

 Foto: Assessoria

FRONTEIRA ALERTA

Gefron apreende veículos
roubados com 2 suspeitos
Gefron/MT c/ Redação

Na operação os policiais apreenderam cinco carros com queixa de furtos/roubos  

Foto: Gefron/MT
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Começou na última segunda feira, (5), a venda de passaportes para 
53ª edição da Exposição Agropecuária de Cáceres (EXPOCÁCERES) que 
será realizada de 18 a 22 de setembro de 2019. Mais uma vez a festa deve 
ser maravilhosa com dois shows Marília Mendonça e Nayara Azevedo. O 
valor do passaporte é de R$60,00 no valor à vista, e pode ser parcelado em 
até 3 vezes no cartão, sendo que o valor será de R$70,00. Página 03

Estão abertas as inscrições para o 
Coral Vozes do Pantanal da Unemat, 
Infanto juvenil  e Adulto até o 
preenchimento das vagas, das 8h às 11h e 
das 14h às 17h de segunda à sexta-feira, 
na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ou 
no Bloco de Música, situados na Reitoria 
à Avenida Tancredo Neves, 1095, 
Cavalhada II. 

Página 03

Página 03

O prefeito Francis Maris esteve visitando as 
obras de recuperação de pontes e estradas no Distrito 
do Caramujo, nas Comunidade Santa Luzia, São 
Geraldo, Santa Terezinha e Barra Nova.  A prefeitura 
vem intensificando as manutenções nas estradas e 
pontes da zona rural para melhorar os acessos as 
comunidades. Foram recuperadas três pontes e 
restauradas estradas em parcerias com moradores.

Os aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira 
parcela do 13º salário no fim de agosto, junto com o pagamento mensal. O 
valor que corresponde a 50% do benefício, a partir de 26/8 até o dia  6 de 
setembro,, sempre de acordo com número final da aposentadoria ou 
pensão. A estimativa é que essa antecipação chegue a R$ 21 bilhões, que 
vão beneficiar cerca de 30 milhões de segurados. Página 04

53ª EXPOCÁCES 

Passaportes já estão a
venda em três parcelas

Quem reservar antecipadamente seu passaporte a vista economiza grana,  tem direito a assistir os shows  e ainda concorre a prêmios diários em dinheiro

Ingresso vale sorteio de prêmios e shows, entre eles, das gatas Marília e Naiara 

Foto: Reprodução

INSCRIÇÕES GRÁTIS

Coral Vozes do Pantanal
abre inscrições na Unemat

Durante as aulas os alunos estudarão 
técnica vocal e teoria musical 

Foto: Arquivo

OBRAS VIÁRIAS

Na estiagem prefeitura recupera 
pontes e mantém estradas rurais

Maquinário tem operado firme 
aproveitando o tempo seco  

Foto: Assessoria

A Polícia Militar apreendeu três suspeitos por prática de 
vandalismo na Escola Municipal Buritis de Vila Aparecida, zona rural de 
Cáceres, onde se realizava a Festa da Banana. Os pivetes com 14, 15 e 17 
anos de idade, se embananaram, pois foram detidos com duas espingardas 
e farta munição calibres 20 e 22,, logo depois de terem depredado a escola. 

         Página 04

BERERÉ DO INSS

Primeira parcela do 13º cai
na conta a partir do dia 26

Pagamento da 1ª parcela vem junto com o benefício de agosto   

Foto: JCC

EMBANANADOS

PM detém pivetes vândalos
com espingardas e munições

Molecada estava aprontando e na posse de armas e munições  

Foto: PM/MT
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