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ENERGIA ELÉTRICA
Nas primeiras negociações, o governo boliviano se dispôs a assumir os custos de investimento, interessante para o mercado principalmente até a fronteira

Linha de transmissão boliviana
para MT passará por Cáceres
Foto: Caroline Rodrigues

Representantes da Bolívia e Mato Grosso visitaram na semana
passada, o trajeto onde se prevê a construção da linha de transmissão que
transportará a energia do país vizinho para o Brasil. O plano é ofertar 100
megawatts por dia ao mercado brasileiro, quantidade suficiente para
atender duas cidades de 300 mil habitantes. Página 03

CILADA FATAL

Bandido atocaiado assassina
ex-vereador a golpes de faca
Foto Facebook

Esta foi a primeira ação do grupo de trabalho de representantes dos dois países

AVIÃO E CARRETA

Bandido que assaltou em
Cáceres é preso no Nortão
Foto: Arquivo PM/MT

Vitima fatal Adilson Mantesso foi alvo de uma emboscada

Revelino Leismann, vulgo Chapolin, é
um bandido de alta periculosidade, integrante de
quadrilha que roubou um avião em Sinop e um
caminhoneiro na BR 070 em Cáceres.
Condenado a mais de 8 anos de prisão, estava em
liberdade e de volta ao submundo do crime, mas
foi preso na última sexta feira no nortão, em novo
roubo de carreta, voltando pro xilindró.

A policia ainda não tem pistas do autor da morte do ex-vereador
Adilson Mantesso, executado a golpes de faca (braço e pescoço) no final
de semana em Jauru. A vitima (comerciante) foi alvo de uma emboscada,
de um estranho que via-fone queria uma marmita a domicilio e no
endereço, uma casa abandonada, foi dominado e morto pelo bandido.
Página 04

ENTEROVÍRUS HFMD
Assaltante contumaz Revelino
Leismann, o Chapolin, voltou pro pote

Saúde detecta virose em
crianças de duas creches

Página 04

COTAS/CONEPE

Página 06

Unemat altera política
das ações afirmativas

FATALIDADE

Acidente com motoca tira
vida de idoso no Caramujo

Foto: Arquivo

A Unemat alterou as políticas de
ações afirmativas da Instituição, em
parecer apresentado pela Câmara
Setorial de Ensino do Conepe e aprovado
pelos conselheiros. As mudanças foram
elaboradas com o objetivo de que as
medidas para evitar fraude no uso das
cotas sejam iguais entre todas as
Instituições Públicas de Ensino Superior
do Estado.

Página 04
ATENTADO

Casa do prefeito é alvo de
tiro em Lambari D'Oeste

Diversidade é uma das marcas na
democracia superior da Unemat
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Cortes de Energia e Água
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PIB e o Wishful thinking
Quem passar por último, fecha a
porta e apaga a luz; Credo em Cruz, que o
bicho tá cosquento, o buraco é mais embaixo
ainda e o trem anda mais feio que brigar com
a mãe por causa de mistura, vôte xo-mano,
quem tem uma quirelinha se aguenta,
porque o tsunami que dizem estar por vir, já
chegou, sem exagero algum. Nenhum
segredo que o ferro vem de cima, passa pelo
meio e acaba mesmo lascando é o de baixo, a
ralé, então, segura suas reservinhas, porque
o Leviatã está rachando.
Trocando em miúdos, em meados
do segundo semestre de 2018, os
economeses do poder projetaram um
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
de 2,5%; e aquele tal de IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo), a inflação
oficial no país, de 4,25% neste ano da graça
(?) de 2019; Acontece, que em abril deste
ano, a previsão do PIB caiu 1,95%, segundo
o BC, confirmando a sétima semana seguida
com revisões para baixo na expectativa de
crescimento da economia e os últimos dados
apontam que depois do Itaú e Citibank terem
reduzido para 1,4% sua projeção de
expansão do Produto Interno Bruto
brasileiro para este ano, o Bradesco seguiu e
avançou neste caminho para trás,
diminuindo quase à metade, de 1,9% para
1,1%, a expansão anual e sugeriu uma
queda de 0,2% na produção de bens e
serviços no primeiro trimestre.
Veja o leitor que os grandes estão
ad-cautelam, com um pé atras, cediço, que
banqueiro não dá ponto sem nó, não se
arrisca no escuro e como é de praxe no
otimismo das previsões de bancos, quem
prevê desastre não faz negócio, e,
considerando a história recente da economia
brasileira, onde sucessivas estimativas de
atividade econômica se corroem ao longo do
tempo, cada vez é maior a certeza de que

EDITORIA

PROVA DE VIDA
Uma vergonha para Mato Grosso, com
destaque negativo nacional, noticiando uma
idosa levada em uma maca até um banco para
poder provar que está viva e voltar a receber o
benefício do INSS em Rondonópolis. A mulher
teve que ser levada de maca por funcionários de
uma empresa de assistência médica para fazer a
prova de vida no banco que fica no centro da
cidade. Tudo bem, que a prova é uma exigência
do INSS, haja vista a bagunça de registros de
óbitos em plena era digital, mas daí ao vexame
registrado, é mesmo uma humilhação!
VIVOS MESMO!
Quem não precisa fazer prova de vida, porque
não paga mesmo o que deve ao INSS e nem
sofre nenhuma constrição da instituição
federal, são os devedores bi e ou milionários,
como: Varig, R$ 3,891 bilhões; JBS, R$ 2,395
bilhões; Vasp, R$ 1,916 bilhão Associação
Educacional Luterana do Brasil, R$ 1,783
bilhão; Transbrasil, R$ 1,319 bilhão; Marfrig,
R$ 1,162 bilhão; Instituto Candango de
Solidariedade, R$ 851 milhões; Instituto
Presbiteriano Mackenzie, R$ 789 milhões;
Fundação Universidade de Caxias do Sul, R$
748 milhões e Teka - R$ 743 milhões, dentre
outros.
PEG-PAG CANDANGO
O deputado estadual Sílvio Fávero divulgou
uma nota de repúdio no fim de semana, contra o
deputado federal Dr. Leonardo, para defender o
presidente Jair Bolsonaro e a reforma da
previdência. O motivo do embate foi uma
entrevista dada por Dr. Leonardo e as
denúncias, na imprensa nacional, de que
governo estaria negociando a aprovação da
reforma através da liberação de emendas
parlamentares. Não temos procuração para
defender o Dr. Leonardo, mas o que o medico
de Cáceres disse, é público e notório, quanto a
barganha em Brasília e todo mundo sabe que lá,
não pagou, não leva.
VERBA/RENDA!
Em decisão unânime, o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
pronunciou a inconstitucionalidade material da
Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18 de
junho de 2014, que previu o pagamento de
verba indenizatória para os vereadores de
Cuiabá equivalente a 75% da verba paga aos
deputados estaduais. A decisão tem efeitos
retroativos. Conforme a decisão, a criação e o
pagamento da verba indenizatória na forma
descrita na Lei Municipal caracteriza
remuneração disfarçada de indenização, e fere
frontalmente os princípios constitucionais da
moralidade, publicidade e finalidade. A verba
indenizatória aos vereadores de Cuiabá
equivale, atualmente, à importância mensal de
R$ 15 mil.
JURIS TANTUM
O procurador Domingos Sávio De Barros
Arruda, coordenador do Núcleo de Ações de
Competência Originária Criminal, ligado ao
Ministério Público de Mato Grosso, considerou
que a Justiça Eleitoral pode encontrar
dificuldades em julgar crimes eleitorais como o
caixa 2, após decisão do STF, por entender que
não são especializados nesta área. Com a vênia
ao nobre procurador, este editor já militou na
advocacia eleitoral e sabe muito bem da
sapiência eclética dos integrantes da justiça
eleitoral, inclusive agilidade, haja vista que os
prazos se contam por horas.
PAPO DE SUPLENTE
Relator da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) N° 376/2009, que aumenta o mandato de
senador de 8 para 10 anos e para cinco anos
todos os outros cargos eletivos, além de por fim
na reeleição no Poder Executivo, o suplente de
deputado federal em exercício, Valternir
Pereira (MDB) emitiu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça. Teria todo
nosso apoio se complementasse com o fim da
reeleição para o poder legislativo, como jamais
faria isso e o eleitor não é bobo, ficou pra
suplente.

vamos rumo ao PIB zero até o final

por dólar. Mas estes, tal como o PIB,
ainda são números que dependem de alguma
melhoria no cenário atual e, ainda, de que a
economia mundial não sofra abalos
significativos, a do patropi patina e não sai
do lugar.
A gente como pouco entende e ou
resolva neste clima, apesar de sermos
atingidos em cheio pelos resultados, fica
aqui na torcida para que um milagre
aconteça, mas que o trem tá feio, isso, tá,
gente!
Quem puder que se segure, nada de
botar manteiga no bigode do gato, risco
mesmo, só aquele joguinho merrequento na
lotérica e ficar esperando desde o ano
passado para o mês que vem, que alguma
coisa mude, alimentando nosso wishful
thinking. Óra, que algum dia, Melhora!

do ano.
Até o momento, não há vetores de
demanda na economia, nem impulso
externo capaz de acelerar o crescimento,
especialmente em uma economia fechada
como a brasileira, apesar da depreciação do
câmbio real desde 2018. Do lado dos
investimentos, a elevada ociosidade e as
incertezas quanto às reformas impedem que
eles ganhem tração.
O consumo tem crescido apenas em
linha com queda na geração de empregos, e,
portanto, sem vetores de aceleração. Por
fim, os gastos do governo seguem limitados
pelo teto, com estados e municípios sem
condições de retomarem investimentos.
Neste ambiente de incertezas, os banqueiros
revisaram para cima a taxa de inflação e o

Estagnação e Informalidade
Duas reportagens do final de
semana, no El País, e no Globo, mostram o
quanto o debate sobre os problema da
previdência, no Brasil, está sendo
debatido de forma falsa e torpe. No
primeiro texto, fica-se sabendo que perto
de 20% da população idosa – 60 anos ou
mais – não tem qualquer possibilidade de
cobertura previdenciária, porque não
conseguiu e nem conseguirá cumprir os
15 anos mínimos de contribuição.
Falta-lhes qualquer emprego hoje,
faltou-lhes emprego com carteira
assinada ontem, e continuará lhes faltando
amanhã e até o fim da vida. No segundo,
vê-se que já vai chegando perto dos 30
anos a idade em que o brasileiro consegue
ter um emprego formal, com contribuição
previdenciária, nem contribuir por conta
própria.
Entre 2012 e 2018, a parcela de
jovens de 18 a 24 anos entre os
contribuintes caiu de 36,5% para 28,5%,
segundo o iDados. A conta inclui
trabalhadores dos setores público e
privado e autônomos. O número de
contribuintes da Previdência, em queda,
apesar de estar crescendo a força de
trabalho do país, não passa de 60% do

total das pessoas ocupadas ou em
busca de emprego e menos ainda se
considerada a população em idade
laboral.
A “bomba demográfica” da qual
os economistas neoliberais falam tanto é
outra, é a a formada pelo fato de que uma
imensa população não-contribuinte acaba
caindo nas despesas pela simples razão
que, enquanto contribuir depende da
eventualidade de um emprego, a idade é
uma fatalidade inescapável.
Ainda que a realidade seja uma
multidão de jovens trabalhando, do ponto
de vista previdenciário, a maioria começa
apenas perto dos 30 anos a existir como
“contribuinte. É evidente que isso não
pode funcionar. Embora a Previdência – e
qualquer sistema previdenciário, aliás –
dependa de ajustes temporais, a fórmula
que a reforma do governo embute não é
apenas cruel, é inútil: não formaliza o
trabalho, não cria ou amplia receitas
previdenciárias desvinculadas do
emprego (como a CSLL), não cria
diferenciais que permitam estimular a
contribuição daqueles que, sem isso, não
tem hoje vantagem alguma em recolher e
nem procura qualquer forma de equilibrar

EXPEDIENTE

Não pode haver equação viável
num país onde todos tenham cobertura
previdenciária a partir de certa idade –
ainda que se aceitem os 65/62 como o
mínimo, com alguma transição razoável –
e só metade – ou menos que isso, com um
regime de capitalização atirando para
baixo o recolhimento de contribuições,
hoje já baixando a metade, praticamente,
do universo de pessoas a serem atendidas.
O trilhão tão desejado por Paulo
Guedes é, pura e simplesmente, dinheiro a
ser lançado no sistema financeiro, numa
arapuca que pode até funcionar por alguns
anos – enquanto o estoque de benefícios a
pagar seja perto de zero – mas que será
ruinosa – e arruinada – no horizonte de
médio e longo prazo, afinal a essência de
qualquer sistema de previdência.
O que está sendo feito não é – e já
seria intolerável se fosse só isso – uma
crueldade com os pobres e uma injustiça
com que está no sistema – mas é um
desastre atuarial e um crime contra a
sociedade.
***___Fernando Brito, é jornalista.
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ENERGIA HERMANA

Inicialmente, o plano é ofertar 100 megawatts por dia ao mercado brasileiro, uma quantidade suficiente para atender duas cidades de 300 mil habitantes

Linha Bolívia/MT passará
pelo município de Cáceres
R
Sedec/MT c/ Redação

Foto: Caroline Rodrigues

epresentantes da Bolívia
e Mato Grosso visitaram
na semana passada, o
trajeto onde se prevê a construção
da linha de transmissão que
transportará a energia do país
vizinho para o Brasil.
Esta foi a primeira ação
do grupo de trabalho formado por
representantes dos dois países
com objetivo de subsidiar um
projeto que contemple os custos
do investimento, valor previsto
de venda e as vantagens,
principalmente para região
fronteiriça, em comprar o produto
feito a partir do gás natural em
San Matías.
O secretário-adjunto de
Indústria, Comércio, Minas,
Energia e Empreendedorismo,
Celso Banazeski, estava junto
com a equipe técnica e explica
que a primeira parada foi na usina
de San Matías, que segundo os
bolivianos, será ampliada.
Inicialmente, o plano é ofertar
100 megawatts por dia ao
mercado brasileiro. A quantidade

ainda precisa ser
marcada.
Conforme noticiado, na
primeira semana de abril, uma
comitiva boliviana formada por
integrantes do governo, da
embaixada no Brasil e da
Empresa de Energia da Bolívia
(Ende) esteve no Palácio
Paiaguás para apresentar a
proposta da venda de energia.
A reunião, que contou
com a participação de integrantes
da Secretaria de Estado de

DESAPARECIDO

Identificado o menor que
se afogou no Rio Paraguai

Primeira parada da equipe técnica foi na usina de San Matías

é suficiente para atender
duas cidades de 300 mil
habitantes.
Depois, se seguiu o
caminho até Cáceres, por onde
eles pretendem entrar com a
estrutura. Segundo Banazeski,
nas primeiras negociações, o
governo boliviano se dispôs a

i n v e s t i m e n t o ,
principalmente até a fronteira. “É
uma oportunidade interessante
para o mercado e até mesmo para
as distribuidoras de energia”.
O próximo passo será
apresentar o projeto concluso ao
Ministério de Minas e Energias
em Brasília, uma agenda que

C.N c/ Redação

F

amiliares do menor afogado
na tarde de quinta feira
última nas águas da Baía de
Malheiros, no Rio Paraguai, frente a
Praia do Daveron, imediações da
Sicmatur estiveram sábado no IML
de Cáceres, quando reconheceram a
vitima como sendo Thiago Silva da
Conceição (17 ) e que estava
desaparecido, há três dias,
exatamente, do dia em que pereceu
nas águas, quando banhava com
alguns coleguinhas.
Conforme noticiado, na
manhã da sexta-feira (10) o corpo do
jovem foi encontrado a pouco mais
de 30 metros da praia do Daveron,
nas imediações onde as testemunhas

QUESTÃO DAS COTAS

Política de ações afirmativas
sofrem alterações na Unemat
Assessoria

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso Carlos Alberto
Reyes Maldonado (Unemat)
alterou as políticas de ações
afirmativas da Instituição, em
parecer apresentado pela Câmara
Setorial de Ensino do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão
(Conepe) e aprovado pelos
conselheiros.
As mudanças foram
elaboradas após o devido debate
com movimentos sociais de apoio às
políticas afirmativas, tais como o
Movimento de Combate ao Racismo
e o Conselho Estadual de Promoção
da Igualdade Racial (Cepir), bem
como após discussões com a
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e com o Instituto
Federal de Educação, Ciências e

Casa Civil, Sindenergia e
Energisa, teve como resultado a
formação do grupo de trabalho.
O titular da Sedec, César
Miranda, liderou os trabalhos e na
ocasião, disse que o projeto pode
ser interessante para Mato Grosso
e ainda favorece a solução para o
abastecimento do Gás Natural.
Atualmente, o Estado
tentar negociar com o governo
boliviano e com a empresa
transportadora de gás a retomada
do serviço.

Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT), com o objetivo de que as
medidas para evitar fraude no uso
das cotas sejam iguais entre todas as
Instituições Públicas de Ensino
Superior do Estado.
Dentre as principais
mudanças nas políticas de ações
afirmativas da Unemat para ingresso
no Ensino Superior estão a
constituição de uma Comissão
Permanente de Acompanhamento e
uma Comissão Permanente de
Verificação das ações afirmativas da
Universidade.
A Comissão utilizará o
critério fenotípico para negros e
indígenas e, para pessoas com
deficiência, laudo técnico para
aferição da condição declarada pelo
candidato. “Com estas novas

Foto: Arquivo

políticas, temos regras mais
claras com relação à utilização das
cotas sociais e raciais”, afirma o
diretor de Gestão de Ações
Afirmativas da Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação (Proeg), Luiz
Emídio Dantas Junior. “Esta
resolução executa direitos que já
estão previstos na Constituição
Federal”, explicou Luiz.
A Unemat também passa a
incluir reserva de vagas para pessoas
com deficiência (PCD) nas suas
cotas. Com a nova política, 60% das
vagas ficam reservadas para alunos
oriundos de escolas públicas e 40%
das vagas para ampla concorrência.
Dentre as vagas reservadas
para alunos da rede pública de
ensino, estão inseridas as cotas do
Programa de Integração e Inclusão
Étnico-Racial (Piier) para pretos e
pardos e para indígenas, bem como
as co tas p ar a p es s o as co m
deficiência.

haviam dito que o mesmo
havia submergido. Segundo os
bombeiros, o corpo foi resgatado em
um local que têm 5 metros de
profundidade. O afogamento foi
logo à frente da Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio, Meio
Ambiente e Turismo (Sicmatur).
De acordo com testemunhas
o jovem nadava com alguns colegas,
quando veio a submergir nas águas
no final da tarde, porém os dois
colegas que estavam juntos
abandonaram o colega após o
mesmo submergir. De acordo com a
guarnição do Corpo de Bombeiros a
Marinha do Brasil e Polícia Militar
auxiliaram nas buscas no local.
Foto: Joner Campos

Corpo foi resgatado após várias incursões dos bombeiros e marinha

Resolução executa direitos já previstos na Constituição Federal

Cáceres-MT, terça-feira 14 de maio de 2019

04
EMBOSCADA

Crime brutal cometido c om armação de uma cilada à vitima, abalou a pacata Jauru, descartando-se latrocínio, pois nem a moto ou dinheiro foram roubados

Ex-vereador é assassinado
a golpes de faca em Jauru
U

Da Redação

Foto: Facebook

Adilson Mantesso foi morto a golpes de faca nos braços e pescoço

m crime que abalou a
pacata cidade de Jauru
na região fronteiriça
oeste de Mato Grosso, o bárbaro
assassinato do ex-vereador
Adilson Mantesso na tarde da
última sexta-feira, 10, comprova
mais uma vez a escalada da
violência, que vez por outra
culmina em mortes.
Este torpe assassinato
com viés prévio de emboscada,
aconteceu pouco depois da
vitima, proprietário de um
supermercado, que oferecia aos
seus clientes a opção de entregar
marmitas em residências, receber
uma encomenda.
De acordo com o boletim

de ocorrência, a esposa
Mantesso relatou que o marido,
havia saído em uma motocicleta
para entregar marmitas, no fim da
manhã da sexta feira, após
receber um pedido via-fone.
No início da tarde, ela
estranhou a demora do marido e
foi atrás dele. Na busca, ela
encontrou a motocicleta do exvereador estacionada em frente a
uma casa abandonada e ao entrar
no local, disse ter encontrado o
marido caído no chão da
residência, já sem vida.
A Polícia Militar foi ao
local, assim como peritos da
Politec e os relatos da ocorrência
policial atestam que o exvereador tinha perfurações pelo
corpo, feitas por golpes de facas,

ACIDENTE NO CARAMUJO

Idoso encontrado sem vida
ao lado da moto na rodovia

sendo uma no braço
esquerdo e sete na região do
pescoço.
No bolso dele, os policiais
encontraram a quantia de R$ 160
em espécie, descartando-se
portanto um latrocínio.
O corpo de Adilson foi
encaminhado ao Instituto
Médico Legal (IML) para a
realização de necropsia e
posteriormente liberado aos
familiares para sepultamento,
que aconteceu na tarde de sábado
último.
O caso está sendo
investigado pela Polícia Civil,
que não informou se há suspeitas
sobre a motivação do crime,
podendo ser um acerto ou rixa
antiga, embora a vitima não
registrasse desafetos.

Da Redação

N

a manhã de sábado último
(11) por volta das 5h30,
investigadores de plantão
no 1º DP de Cáceres foram
informados pela PRF, acerca de
acidente fatal, acontecido nas
proximidades do Distrito do
Caramujo, onde um idoso teria
colidido sua moto com um carro,
vindo a falecer, cujo corpo ainda
estava sobre a pista de rolamento da
BR 174.
Viaturas das policias militar
e Politec se juntaram a da PRF a fim
de atender a ocorrência, segundo
relato, ocorrida na altura do KM 100
mais 900 metros daquela rodovia,
constatando a vitima fatal, Benedito
Balduino da Silva, 70, morador de
São José dos Quatro Marcos, em
óbito, ao lado da moto, uma Honda
Bros, de cor vermelha, com algumas
avarias na carenagem dianteira.
A priori, a policia trabalha
com a possibilidade de uma colisão
com carro, cujo condutor teria se

evadido, mas todas as
possíveis hipóteses serão
investigadas.
O corpo de Benedito foi

necrópsia e posterior
liberação aos familiares e a moto,
guinchada ao pátio do posto da PRF.
Foto: PRF/MT

Corpo sem vida da vitima estava sob a motoca na pista da BR 174

VOLTA PRO POTE

Ladrão de avião que atacou
em Cáceres roda no Nortão
Da Redação

N

o última sexta feira, 10, a
policia militar de Guarantã do
Norte na região norte de Mato
Grosso prendeu o bandidão Revelino
Leismann, 46, vulgo Chapolin, um
elemento de alta periculosidade,
condenado por roubo de avião em 2015,
em Sinop, que terminou na morte do
Policial federal Mário Mattos
e
envolvido num assalto a um
caminhoneiro em Cáceres na BR-070
em maio do ano passado.
Revelino em 2017, foi
condenado a cumprir 8 anos e 10 meses
de prisão na bronca do roubo do avião,
no entanto, atualmente ele estava solto e
como sempre na vida do crime, desta
vez, foi flagrado na última sexta com
uma carreta roubada em Guarantã do

Norte, quando os policiais
descobriram a sua condenação pela
tentativa de roubo do avião Cessna, em
um aeródromo de Sinop.
Neste novo flagrante, o
bandido Revelino que estava com uma
agenda com anotações sobre a venda da
carga da carreta, manteve a vitima sob
cárcere privado até que comparsas
desaparecessem com a carreta carregada
de sacos de feijão.
Além do envolvimento no
roubo da aeronave e do caminhoneiro
em Cáceres, a capivara de Revelino
remonta a 2011, quando já era procurado
pela polícia no nortão, após ser
perseguido com um Gol roubado
fugindo da policia, apontado nas
investigações como um dos maiores

puxadores de carros dubles do
Estado de São Paulo e comercializando
no estado de Mato Grosso, com pelo
menos duas décadas de vida no
Foto: Arquivo-PM/MT

Revelino Lesmann, ladrão de alta periculosidade

Cáceres-MT, terça-feira 14 de maio de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

Cortes de energia e Água
Procon c/ Redação
Foto: Ilustrativa

Constrição do alicate, só em dias úteis da semana e das 8h às 18horas

E

mbora a Agência
Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e as
legislações municipais
determinem que os cortes nos
fornecimentos de energia elétrica
e de água por falta de pagamento,
possam ser efetuados,
respectivamente, em 15 e 30 dias,
após a notificação do usuário, em
Mato Grosso uma lei estadual
estende este prazo para 60 dias.
Segundo a secretária adjunta de
Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon), Gisela
Simona, mesmo assim as
empresas concessionárias de
ambos os serviços no Estado
alegam que a lei perdeu sua
validade.
“Para que isso aconteça,
elas precisam ingressar na Justiça
e questionar sua validade.

Enquanto não haja uma
decisão contrária, esta lei é válida
e abrange todas elas, sejam
públicas ou privadas”. Gisela diz
que, especialmente em casos de
serviços essenciais, toda
interpretação deve ser favorável
ao usuário, prevalecendo o prazo
de 60 dias. “É bom lembrar que,
além deste prazo a ser obedecido,
os cortes também não podem ser
feitos às sextas-feiras ou em
véspera de feriados.”
Detalhe: a resolução
414/10 da ANEEL proíbe o corte
de fornecimento de energia
elétrica do consumidor que tiver
uma conta atrasada por período
superior a 90 dias, contanto que
as contas posteriores estejam
quitadas, cujo objetivo é evitar
que o consumidor que não
recebeu a fatura correspondente

ao corte ou que esqueceu
de efetuar o pagamento da fatura
tenha o serviço cortado.
A suspensão do
fornecimento somente por falta
de pagamento deverá ser
realizada em dias úteis da semana
de 8h00 às 18h00 - Art. 172, § 5º e
durante o horário comercial. No
entanto, quanto a suspensão do
serviço de energia na sexta-feira,
existe uma certa polêmica a
respeito do corte, o que acaba por
obrigar muitas vezes o
consumidor a ter de se manter
sem luz durante todo o final de
semana.
A lei também deixa clara a
necessidade de notificação prévia
sobre o corte no fornecimento
tanto de água quanto de energia
elétrica. Se a notificação vier na
própria fatura, precisa ser
destacada com cor diferenciada,
precisa e jamais em letras miúdas.
“Temos informações de que a
concessionária de energia vem
efetuando cortes sem obedecer
aos prazos estabelecidos pela Lei
Estadual, inclusive de empresas
e, dependendo do ramo, gerando
prejuízos.
Caso seja vítima de atos
como este, o usuário deve
procurar o Procon para religação.
Se houve prejuízos, deve-se
pleitear na Justiça uma
indenização por perdas e danos”,
diz Gisela. A secretária explica
que há alguns passos a serem
seguidos. “O primeiro deles é
comunicar o ocorrido ao Call

Center da concessionária.
Aconselhamos informar o
período (matutino, vespertino ou
noturno), o dia, caso o usuário
não esteja em casa, ou os dias, se
estiver viajando. Se não souber
precisar, nunca informar uma
hora específica (11h, por
exemplo), para evitar o
indeferimento, sob o argumento
de na hora indicada não houve
oscilação”.
Neste tipo de
procedimento, a concessionária
tem um prazo de 10 dias (exceto,
por exemplo, no caso de uma
geladeira, cujo prazo cai para 24
horas) para vistoria, por envolver
produtos perecíveis “É muito
importante este alerta, porque é
comum o usuário consertar o
defeito e somente depois
reclamar. Quando isso acontece,
ele perde o direito ao
ressarcimento.
S o m e n t e s e a
concessionária não cumprir o
prazo para vistoria, o consumidor
pode consertar o defeito, mas sem
jamais deixar de anotar o número
do protocolo (comprovante da
reclamação)”. O órgão de Defesa
do Consumidor da Capital

esclarece sobre os direitos
e deveres no que diz respeito ao
fornecimento de serviços
essenciais.
O pagamento das contas
de energia elétrica segue alguns
critérios para corte ou suspensão
dos serviços. A suspensão dos
serviços é prevista em lei, mas o
consumidor precisa ser avisado
antes.
Em relação às cobranças
abusivas, o primeiro contato
deverá ser feito com a empresa
responsável. Não obtendo êxito, a
pessoa deve comparecer no
Órgão de Defesa do Consumidor
onde será solicitada uma carta de
informações preliminares sobre
os valores cobrados, podendo
retificar as devidas faturas
reclamadas ou não.
Não havendo a retificação
será marcada uma audiência de
conciliação, onde a
concessionária deverá apresenta
uma proposta de acordo no prazo
máximo de dez dias após a
audiência.
Só após essa proposta de
acordo que poderá ser efetuado o
corte do serviço, caso o
consumidor não aceite.

GATO VICIADO

Casal é preso pela 6ª vez
por estar furtando energia
Da Redação

U

m homem de 57 anos, e uma
mulher de 47, foram presos
em flagrante, na última
sexta-feira (10), em Rondonópolis.
Esta é a sexta vez que casal é detido
suspeito de cometer furto de energia
de elétrica. Agentes da
concessionária estiveram no
estabelecimento comercial dos
suspeitos, no Distrito Industrial do
município e constataram o furto. Os
técnicos chamaram a polícia e o
casal foi levado para a delegacia.
Em outros estabelecimentos
próximo também foi confirmado o
furto de energia, mas os
proprietários não foram
encontrados. A polícia também
apreendeu vários metros de fios que
eram usados para cometer o crime. A
concessionária fez o desligamento e
energia no local.
Legalmente, aquele que

desvia a corrente elétrica
antes que ela passe pelo registro
comete o delito de furto. É o que
ocorre, normalmente, naquelas
hipóteses em que o agente traz a
energia para sua casa diretamente do
poste, fazendo aquilo que
popularmente é chamado de "gato".
A fiação é puxada, diretamente, do
poste de energia elétrica para o lugar
onde se quer usá-la, sem que passe
por qualquer medidor.
Ao contrário, se a ação do
agente consiste em modificar o
medidor, para acusar um resultado
menor do que o consumido, há
fraude, e o crime é estelionato, o
oposto de quando, o agente faz a
ligação de energia diretamente da
rede, quando incorre nas penas do
crime de furto (art. 155, § 3º CP),
cuja pena é de reclusão de um a
quatro anos, e multa.
Foto: PM/MT

Suspeitos faziam gato para liberar energia elétrica no comercio
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BALAÇO NA CASA

Prefeito Edvaldo e esposa Maxilene chegavam de Rio Branco, onde participaram de uma festa das mães, quando foram alvo do atentado a tiro, que acertou a casa

Estranho teria tentado matar
prefeito de Lambari D'Oeste
O.D c/ Redação

que atingiu a porta da
casa. Os estilhaços ficaram
espalhados pela residência. “A
porta de Blindex segurou,
tentaram me matar mesmo,
atiraram no meu rumo”,
afirmou.
O chefe do Executivo
Municipal disse que ainda não

praticado o atentado.
Ele afirmou que não tem
rivalidade com ninguém.
Apesar do susto, ninguém se
feriu. A Perícia Técnica e a
Polícia Civil foram acionadas
para apurar o caso. Câmeras de
segurança do entorno deverão
auxiliar na identificação do
veículo e do suspeito.

MÃO/PÉ/BOCA

Doença contagiosa estranha
alerta saúde em Araputanga
Da Redação

U

O

prefeito de Lambari
d'Oeste, Edvaldo
Alves dos Santos e sua
esposa Maxilene Ferreira dos
Santos, foram vítimas de um
atentado na madrugada de
anteontem, (12). O casal tinha
acabado de entrar em sua

residência, quando um carro,
modelo não identificado,
parou na frente da casa e um
suspeito fez um disparo de
espingarda, que acertou uma
porta de vidro.
Conforme o prefeito,
ele havia retornado de uma

confraternização do Dia
das Mães, em Rio Branco,
acompanhado da esposa. Por
volta de meia-noite, ambos
chegaram a casa e quando
entraram, observaram que um
carro estava parado. Na
sequência houve um disparo,

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

m fato que tem
reclamado atenção
especial do setor de
saúde pública em Araputanga,
o surgimento de pacientes com
sintomas da doença HFMD,
(sigla inglesa para uma
enfermidade cujos sintomas
são: febre alta, aparecimento
de manchas vermelhas na
boca, amídalas e faringe e
erupção de pequenas bolhas
nas palmas das mãos e nas
plantas dos pés, daí ser
conhecida como doença mãopé-boca, segundo os médicos,
contagiosa.
De acordo com
informações do secretário de
saúde Emerson Prado houve
casos em duas creches do
município. “Constatamos esse
caso na creche do bairro
Cidade Alta e também na
creche Morada dos
Pequeninos” informou. Prado
disse ainda, que a secretaria de

saúde está realizando
campanha de conscientização
para toda a população e caso
tenha suspeita dessa doença,
ele pede que os pais
procurarem as unidades de
saúde para que as crianças
possam passar pela consulta
médica.
A doença mão-pé-boca
(HFMD) é uma enfermidade
contagiosa causada pelo vírus
Coxsackie da família dos
enterovírus. Eles habitam
normalmente o sistema
digestivo e também podem
provocar estomatites (espécie
de afta que afeta a mucosa da
boca). Embora possa acometer
também os adultos, ela é mais
comum na infância, antes dos
cinco anos de idade. O período
de incubação oscila entre um e
sete dias. Na maioria dos
casos, os sintomas são leves e
podem ser confundidos com os
do resfriado comum.

VENDE-SE
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GÔL RELÂMPAGO

Cuiabá surpreende como caçula na série B do Brasileirão e mesmo empatando em casa com time Pé-Vermelho de Curitiba, mantêm-se invicto na competição

Dourado cedeu empate ao
Paraná na Arena Pantanal
Globo Esporte

O

Cuiabá segue invicto no
Campeonato Brasileiro
da Série B depois do
empate em 1 a 1, contra o Paraná,
na Arena Pantanal.
A partida foi válida pela
terceira rodada da fase de grupos
da competição e com o resultado
o Dourado segue no G4, com 7
pontos, ocupando o terceiro lugar.
O jogo mal tinha
começado na Arena Pantanal
quando o Paraná abriu o placar,
com um gol relâmpago. Com
menos de um minuto de jogo,
Jenison arrancou pela direita,
cruzou na área e Ramon bateu de

primeira, fazendo o
primeiro dele pelo time na Série
B. O Cuiabá foi para cima e quase
chegou ao empate aos 10
minutos, depois que Felipe
Marques bateu cruzado e a bola
passou raspando a trave.
Enquanto isso, o Paraná
se fechou na defesa e redobrou a
marcação. O Cuiabá continuou
pressionando e insistindo, com
mais posse de bola, e
principalmente explorando as
jogadas de Felipe Marques, que
protagonizava todos os lances
ofensivos de Felipe Marques. No
final do primeiro tempo, o Cuiabá

por pouco não deixou
tudo igual, de novo com Felipe
Marques, que soltou uma bomba
no travessão.
No segundo tempo, o
Cuiabá voltou com tudo e teve as
melhores chances da partida.
Primeiro, no chute colocado de
Júnior Todinho, que exigiu
grande defesa de Thiago
Rodrigues, e no chute de primeira
de Hugo Cabral, que explodiu na
trave, e com Júnior Todinho, que
ficou cara a cara com Thiago
Rodrigues, mas o goleiro fez uma
defezaça.
Com dificuldades no

LEÃO BRAVO

Verdão tropeça no Passo
com Remada na derrota
Assessoria C.R

C

om três partidas e apenas
um ponto na série C, o
Luverdense ainda não se
encontrou e no fim de semana o
algoz foi o Clube do Remo(Pará)
que conquistou uma grande
vitória na noite do sábado (11)
mesmo jogando fora de casa, mo
Passo das Emas em Lucas do Rio
Verde.

O Leão Paraense, venceu
o Luverdense por 1 a 0, pela
terceira rodada do Campeonato
Brasileiro da Série C.
O único gol da partida foi
marcado pelo atacante Emerson
Carioca e ao contrário do LEC, na
lanterna, a equipe azulina do Pará
soma sete pontos no Grupo B,
tendo duas vitórias e um empate,
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ocupando a zona de classificação
na Série C.
O duelo foi bastante
disputado entre os times, mas o
Mais Querido conseguiu
aproveitar a oportunidade. O
único gol da partida foi marcado
apenas aos 13 minutos do
segundo tempo.
Após escanteio cobrado
por Carlos Alberto, a bola sobrou
para Emerson Carioca que
mandou para o fundo da rede.
Márcio Fernandes,
técnico remista, avaliou a vitória
na casa adversária. “A equipe do
Luverdense dificultou ao
máximo para a gente, mas nós
fomos felizes na hora que tivemos
um lance. Graças a Deus, no
escanteio, conseguimos fazer o
gol. Eu acho que fez justiça pelo
que a gente fez durante o jogo.
Conseguimos algumas
jogadas que levaram o Remo para
frente, mas também poderíamos
não ter conseguido.
Acho que o Luverdense
fez uma partida muito boa. Temos
que valorizar essas coisas, isso
faz a nossa vitória realmente
digna”, avaliou.

chegar com Luiz Otávio,
que chutou na trave e no final, o
Paraná perdeu outra chance de
ampliar com Jenison, após
cabeçada perigosa.
A pressão do Dourado deu
resultado aos 43. Após jogada de
Hugo Cabral pela esquerda, a
bola sobrou para Felipe Marques,
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Esotérico
A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de interiorização e
maior envolvimento com
suas emoções e sentimentos, que passam
por um momento de tranquilidade e
equilíbrio. Procure-se dedicar-se a
atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em seu
signo e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de equilíbrio
emocional e movimento
agradável na vida social. Uma viagem
pode ser marcada ou realizada nesse
período e um amor estrangeiro, bater em
sua porta.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto do Sol
em Touro e de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
abertura de portas e novas
oportunidades em contatos comerciais e
possíveis projetos. O momento pode
estar relacionado com a assinatura de um
novo contrato de trabalho.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de interiorização e
equilíbrio emocional. O
momento é ótimo para começar qualquer
atividade que envolva suas emoções,
especialmente as terapêuticas. Dia ótimo
para meditar e contemplar a vida.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando um
dia de concretização de
planos e projetos que
envolvem diretamente sua vida profissional
e carreira. O momento pode estar
relacionado com a aprovação de um projeto
que trará aumento aos seus rendimentos.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto do Sol
em Touro e de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de boa
comunicação e possibilidade de acordos
e negociações de novos projetos. Bons
contatos comerciais podem ser
realizados, com grande chance de
resultarem em um novo contrato.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em seu signo indicando um
dia de concretização de
projetos, depois de um longo tempo de
dedicação e esforços. O momento pode
estar também relacionado com a chegada
de um filho ou uma gravidez. Sua fé e
otimismo serão renovados.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento
positivo para suas finanças,
com novas oportunidades de projetos que
envolvam o aumento de seus
rendimentos. O momento pode estar
relacionado também a um novo emprego.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando um
dia de maior envolvimento
com as profundezas de suas
emoções, que passam por um momento de
mudanças e equilíbrio. É hora de deixar
definitivamente para trás o que faz parte do
passado.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de abertura e
novidades para o seu
coração. O momento pode estar
relacionado com uma pessoa especial que
mobiliza algumas emoções. Dia ótimo
para estar com os filhos.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento na
vida social e nos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
O momento pode estar relacionado com
um convite, para participar de uma nova
sociedade comercial.

SOCIAL
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Destaque especial de hoje vai para a
aniversariante do dia Salete Carvalho com
votos que este novo ciclo traga ainda mais
luz para sua vida e tudo de mais lindo que
exista neste mundo. Que complete muitos
anos, sempre com saúde e felicidades.
Parabéns a você por esta data tão especial.
Feliz Niver!!! Na foto com o maridão.

By Rosane Michels

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto do Sol em
Touro e de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de concretização de
planos e projetos, que trarão
em pouco tempo, o aumento de seus lucros
e rendimentos. Sua carreira e vida
profissional, tendem a dar um passo à
frente nos próximos dias.

destaque do jogo, que
limpou a marcação e decretou o
empate na Arena Pantanal.
Com o empate, o Cuiabá
segue no G-4, em terceiro, com
sete pontos na tabela, voltando a
campo hoje na Arena Barueri,
onde enfrenta o Oeste às 19h15
(de Brasília).

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

******************
Em tempo parabenizamos a gatinha
Brendha Melissa Faria da Silva que
comemorou ao lado dos pais Adriano e
Cida, dos amigos e familiares a
passagem do seu aniversario. Paz,
amor, felicidades e muitos anos de vida
é o que nós da família JCC desejamos a
você. Parabéns Brendha!!!

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

Forte abraço ao Ricardo Fidelis que
festejou mais um ano de vida recebendo
na oportunidade as manifestações de
carinho dos familiares e amigos. Que
Deus lhe conceda um ano de vitórias,
alegrias e muita saúde.

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

Em noite festiva o Rotary Club de Cáceres comemorou o Dia
das Mães com muitas homenagens aquela que é a Rainha do Lar.
As mães na ocasião receberam rosas vermelhas, declarações de
amor e ainda participaram do sorteio de vários presentes.
Iniciativa digna de registro e aplausos.

