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Um grave acidente ocorreu ontem, entre um Pálio e uma carreta, 
próximo ao antigo posto Sapé, no KM 322 em Pontes e Lacerda, resultando 
em quatro vitimas fatais: João Maria de Proêncio (motorista), Luciete Reis 
(namorada de João), sua filha Michelle Mello Cardoso, e a amiga da 
família, Thaiane Gonçalves de 15 anos. Com a colisão, o carro ficou 
retorcido e a carreta, saiu da pista. Página 06

Policiais do 6º Batalhão da 
Polícia Militar de Cáceres prenderam no 
final de semana, um traficante numa 
motocicleta com três porções cocaína no 
bairro Cavalhada. O meliante confessou 
que vendia drogas de uma boca no 
Marajoara, (pinos de cocaína a R$ 10 
cada)  por meio de entregas a domicilio e 
o pagamento podia ser em máquina 
portátil de cartão de crédito.  

Página 03

A participação de reeducandos da 
unidade prisional de Cáceres  em mais um 
projeto da área de cultura e turismo desenvolvido 
pela prefeitura do município, com a construção 
da cidade cenográfica para a encenação da Paixão 
de Cristo, realizada no último fim de semana na 
praça de eventos da cidade, comprova a politica 
de ressocialização do judiciário da comarca.

Página 03

Pequenas farmácias, mesmo em área central de cidades de médio 
porte, ultimamente têm assistido impotente à mega construção de  
estabelecimentos de grandes redes drugstore e em Cáceres o fenômeno não 
foi diferente, com a expansão das franquias e fechamento de várias 
farmácias no centro da cidade, três delas no entorno da Praça Major Carlos.
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ASSESSORAMENTO

DIREITO E JUSTIÇA

NOVA FASE

POSTO SAPÉ

Colisão entre Pálio e Carreta
registra quatro vitimas fatais

Violento choque frontal na BR 364 em Pontes e Lacerda com uma carreta tirou  a vida dos moradores de Ji-Paraná que retornavam à sua cidade em Rondônia

PAIXÃO E REMISSÃO

Méritos à ressocialização
na cenográfica Jerusalém

Jerusalém ganhou vida na Sicmatur 
pelas mãos dos reeducandos  

 Foto: JCC

DROGA DELIVERY

Mula de moto traficava
a domicilio com cartão

Traficante moderno dançou 
com maquininha de crédito   

Foto: PM/MT

REDES DRUGSTORE

Mercado farmacêutico inova
com as franquias em Cáceres

Ultra-Popular em expansão, pequenas com portas fechadas  

 Fotos: JCC

Saúde agiliza segunda etapa
da vacinação contra a gripe

Quatro Marcos recebe na
5ª feira Consciência Cidadã

Coluna destaca hoje, planejamento
da Aposentadoria do Empresário
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Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto do 
Sol e Urano unidos em Touro 
indicando um dia em que seus 
p r o j e t o s  c o m e ç a m  a  
a p r e s e n t a r  l u c r o s  e  

crescimento, especialmente se estiver 
envolvido com pessoas e empresas 
estrangeiras. O momento é ótimo para 
novos investimentos.

Esotérico

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
seu signo indicando um dia 
de boas negociações e 

acordos relacionados a uma parceria 
financeira. O momento pode envolver 
dinheiro processos de inventários ou 
mesmo de divórcios.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto do 
Sol e Urano unidos em Touro 
indicando um dia de maior 
contato e envolvimento com 

amigos íntimos. O momento pode estar 
relacionado com um rompimento positivo 
com pessoas e situações que não colaboram 
com seu crescimento.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 

mudanças na rotina e aumento da 
produtividade. O momento pode estar 
re lac ionado com a  melhora  na  
comunicação e boas novidades no 
trabalho.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 
divertimento e alegrias junto 

de seu amor ou de amigos queridos. O 
momento pode estar relacionado ao início 
de um namoro. Dia ótimo para estar com 
os filhos. 

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 
encontros com bons amigos. 

O momento pode estar também 
relacionado com um convite para fazer 
parte de um projeto social ou político. 
Bons contatos comerciais a caminho.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia em 
que você pode decidir por 

uma viagem de descanso, de poucos dias, 
mas revitalizadora. O momento envolve 
divertimento e prazer juntos dos amigos.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 
rompimentos com situações 

difíceis e obstáculos que têm impedindo 
seu crescimento. O momento pode 
envolver um convite para novos projetos e 
investimentos.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 

interiorização e organização de seus 
processos mentais e emocionais. O 
momento pode estar relacionado ao 
início de um tratamento para o equilíbrio 
de sua saúde global.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 

ótimas notícias relacionadas a um 
projeto profissional que envolve uma 
equipe de trabalho que você faz parte ou 
gerencia. Um novo contrato pode estar a 
caminho.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de Sagitário 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia em 
que o prazer de estar em casa 

j u n t o  d e  q u e m  a m a  a u m e n t a  
sensivelmente. O dia é ótimo para começar 
uma reforma ou para re-decorar sua casa. 
Um de seus pais passa por um período de 
renovação de energias.

Júpiter e Lua unidos nos 
últimos graus de seu signo 
recebem um ótimo aspecto 
do Sol e Urano unidos em 
Touro indicando um dia de 

boas novidades, que trarão crescimento 
e expansão à sua vida pessoal e 
profissional. O momento pode estar 
relacionado a um novo e promissor 
projeto.

By Rosane Michels

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

Para os amantes de flores e plantas a dica é a Feira Solidária 
das Flores que está acontecendo na APAE de Cáceres em 
parceria com o Orquidário Parecis.  A feira segue até quinta-
feira, 25, com atendimento das 7h as 19h.  Vale conferir.

Festa, alegria e família reunida, assim a 
gatinha Giovana Camy Carducci 
comemorou mais uma primavera e nós 
da família do JCC enviamos fluídos 
positivos recheados com  votos de 
felicidades, saúde, paz e muitas 
realizações. PARABÉNS!!!

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

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

Parabéns Rafaela Tavares pelo seu 
dia! Que não faltem surpresas boas e 
o carinho de quem ama. Que esta 
data se repita por muitos anos e que 
por todos eles, você seja muito feliz. 
Que a saúde e a alegria sejam uma 
constante nesse novo ano de vida. 
Feliz Aniversário!

Trocou de idade ontem a querida Zezé 
Soares Nicodemos Bruzzon, que 
recebeu na oportunidade manifestações 
de carinho dos familiares e amigos. 
Desejamos que seu aniversário lhe 
traga uma felicidade imensa e que você 
possa realizar todos seus desejos nessa 
nova etapa de vida.

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 q u a d r o  e c o n ô m i c o  
registrado pelo Estado de OMato Grosso nos últimos 15 

anos, com evolução descompassada 
dos gastos, resultou na incapacidade 
de investimentos em obras públicas 
por toda a região mato-grossense. É 
o que aponta o relatório “Mato 
Grosso 2003 a 2018 – o que 
aconteceu?”, apresentado pelo 
governador Mauro Mendes (DEM) 
aos chefes de Poderes nos últimos 

dias 10 e 11, com o objetivo de 
explanar aos gestores a atual 
situação econômica em que Mato 
Grosso se encontra. De acordo com o 
relatório, são 290 obras de 
infraestrutura paralisadas em todo o 
território mato-grossense.

Estado produtor, a principal 
via de escoamento de grãos e demais 
commodities de Mato Grosso ainda 
continua sendo as estradas, por meio 
de carretas. Contudo, 23 mil 

quilômetros de rodovias 
estaduais continuam sem asfalto e 
outros 5 mil quilômetros, já 
p a v i m e n t a d o s ,  a p r e s e n t a m  
problemas de manutenção.

A situação pode impactar 
diretamente na economia do Estado, 
já que parte da carga se perde pelo 
caminho e não é só isso. A má 
qualidade das rodovias ainda 
p r o v o c a m ,  n ã o  r a r o ,  e m  
atolamentos, quebra de peças e 
constante manutenção dos veículos 
utilizados para escoamento da 
produção. Além do problema 
envolvendo a pavimentação das 
estradas, o Governo ainda aponta a 
existência de 2.166 pontes de 
madeira em todo o Estado, material 
menos resistente e que, por conta 
disso, se deteriora com mais 
facilidade.

No mesmo relatório, o 
Governo afirma que trabalha para 
reconstruir o equilíbrio fiscal do 
Estado. Para isso, ele lista uma série 
de medidas que estão sendo 
tomadas: corte de gastos; otimização 
do custeio; controle do crescimento 
da folha; melhorias na arrecadação; 
combate à sonegação fiscal; revisão 
d e  i n c e n t i v o s  f i s c a i s ;  e  
reestruturação dos ambientes de 
trabalho dos servidores públicos.

m  g r a v e  a c i d e n t e  
ocorrido por volta das U5h15  de ontem, 23, na 

BR 364, município de Pontes e 
Lacerda na região de Cáceres, 
envolvendo um Fiat Pálio e uma 
carreta nas proximidades do 
Posto Sapé, resultou no trágico 
saldo de quatro mortes, o 
motorista do  João Maria de 
Proêncio ,54, sua namorada 
Luciete Mello Reis, a filha desta, 
Michelle Mello Cardoso, e uma 
amiga da família, Thaiane 
Gonçalves de apenas 15 anos.

Os ocupantes do Pálio  
estavam  retornando para Ji-
Paraná em Rondônia, onde 
residiam e quando o condutor foi 
fazer uma ultrapassagem em 
faixa contínua, acabou colidindo 
com uma carreta que seguia pela 
mesma BR 364 sentido Cuiabá. 
Com a colisão, o carro ficou 
retorcido e a carreta, saiu da pista.

D e  a c o r d o  c o m  
informações obtidas junto à PRF, 
as vitimas ocupantes do Pálio, 
que segundo indícios a serem 

apurados, teria invadido a 
pista contrária de direção, foram 
arremessadas e atingido de frente 
o veículo de carga, cujo motorista 
não sofreu ferimentos. A vítima 
fatal Luciete havia completado 
43 anos no dia do acidente fatal.

No local além da PRF e 
PM, uma equipe da Policia Civil 

(Politec) se fizeram 
presente, tomando as devidas 
providencias, removendo os 
cadáveres até o IML para 
necrópsia e posterior liberação 
aos familiares de Ji-Paraná em 
Rondônia, para sepultamento 
nesta quarta-feira.

IMPACTO ECONÔMICO

Caos trava investimentos no
Estado paralisando 290 obras

Além do problema  da pavimentação das estradas, o Governo aponta a existência
 de 2.166 pontes de madeiram cujo material, se deteriora com mais facilidade

M.N c/ Redação

Produção é um contraste com falta de estruturas no escoamento  

Foto: Ilustrativa

TRAGÉDIA NA RODOVIA

Violenta colisão na BR 364
deixa saldo de quatro mortes
Da Redação

Choque frontal destruiu o Pálio matando os 4 ocupantes  

 Foto: Rondônia ao Vivo
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recuará para 2,3% (em 
PPC).

Esse padrão histórico de 
e n c o l h i m e n t o  n ã o  é  u m a  
exclusividade brasileira. Desde 
1980, quase todos os gigantes 
econômicos cederam espaço para a 
China passar, movida por suas 
t axas  de  c resc imen to  que  
chegavam a dois dígitos. A exceção 
foi a Índia, que também se 
expandiu a um ritmo acelerado em 
todo o período. Mas outras 
comparações –como a análise da 
trajetória de países emergentes na 
década atual– evidenciam a 
deterioração brasileira no contexto 
g loba l  t em ca rac te r í s t i cas  
peculiares e bem particulares.

Desde 2010, a perda de 
0 ,64  pon to  pe r cen tua l  de  
participação do país no PIB 
mundial só foi inferior aos recuos 
registrados por Estados Unidos e 
Japão, que, na esteira da crise 
financeira de 2008, cresceram, em 
média, muito abaixo da taxa global. 
Os dois são, porém, economias 
avançadas, com patamar já elevado 
de renda per capita, em que a 
estabilidade do progresso em 
indicadores sociais, como o nível 
de pobreza, é menos sujeita às 
oscilações de diferentes ciclo 
econômico.

Muitas das nações em 
desenvolvimento, que dependem 
de taxas razoáveis de crescimento 
para melhorar o padrão de vida de 
suas populações, têm apresentado 
desempenho superior ao brasileiro.

ados recém divulgados 
p e l o  F M I  F u n d o  DMonetário Internacional) 

mostram que o Brasil completou, 
em 2018, o sétimo ano consecutivo 
de perda de participação na 
economia global. A fatia do país na 
produção de bens e serviços do 
mundo, que era de 4,4% em 1980, 
chegou, entre altos e baixos, a 3,1% 
em 2011 e, desde então, caiu sem 
parar, atingindo 2,5% no ano 
passado, o nível mais baixo ao 
longo das quase quatro décadas na 
série histórica que mostra as trocas 
realizadas entre Brasil e o resto do 
mundo.

Os dados se referem à 
participação no PIB (Produto 
Interno Bruto) global em dólares 
ajustados pela paridade do poder de 

compra (PPC), que reflete 
as diferenças de custo de vida entre 
os países. Por essa medida, que é 
mais estável, o Brasil perdeu, no 
ano passado, o posto de sétima 
maior economia do mundo, que 
detinha desde 2005, para a 
Indonésia, caindo para o oitavo 
lugar.

No ranking feito a partir da 
conversão simples do PIB em 
dólares, que é mais volátil, a 
posição brasileira sempre variou 
bastante e, em 2018, o país voltou a 
recuar também da sétima para a 
oitava posição, ultrapassado pela 
Itália. Segundo as projeções do 
Fundo, a tendência de perda de 
espaço do Brasil se manterá pelo 
menos até 2024, quando a parcela 
do país na economia global, pelas 

o presente artigo abordaremos as questões referentes ao 
planejamento previdenciário do empresário, profissional liberal, Nmicroempreendedor individual e do autônomo. Esse grupo de 

profissionais deve se direcionar por orientação jurídica para cada caso 
concreto, tendo em vista que é necessário fazer análise a partir da situação 
financeira de cada um juntamente com uma avaliação estratégica da 
forma com que cada profissional pretende investir e planejar seu futuro. 

Independentemente da aprovação ou não da Reforma da 
Previdência,tema pulsante e que tem gerado vários debates, o 
planejamento e a reflexão sobre como viver e manter financeiramente 
com uma renda previdenciária no futuro quando não estiver mais na idade 
produtiva, é tarefa básica para todo empresário que pretende manter um 
padrão mínimo e digno de vida para si e para a família.

O planejamento previdenciário permite uma organização da vida 
contributiva desses profissionais, seja através dos recolhimentos de pró-
labore e carnês da previdência para o INSS (Previdência Pública), seja 
através de Previdência Complementar (Previdência Privada). Assim, 
evita-se prejuízos com recolhimentos desnecessários (investimento 
perdido), pagamento de imposto de renda excessivos, contribuições 
abaixo do mínimo exigido, recolhimentos equivocados e com código 
errado.  

O preventivo previdenciário é crucial para esse grupo de pessoas, 
pois, na maioria das vezes há inconsistência de dados no Cadastro 
Nacional de Informação Social que devem ser reorganizados e 
atualizados, períodos recolhidos que devem ser averbados seja pelo 
INSS, seja através de ação judicial específica para tal ato, dentre outras 
inconsistências que podem prejudicar ou atrasar a concessão do benefício 
de aposentadoria ou até mesmo de um auxílio doença.

Inclusive um dos grandes problemas enfrentados quando da 
concessão do benefício é o valor inicial do benefício previdenciário, o 
denominado RMI, renda mensal inicial, pois, percebe-se que na prática e, 
na maioria das vezes, que o valor atribuído pelo INSS é calculado de 
forma errônea, o que gera, por consequência, direito ao aposentado de 
pedir a revisão administrativa ou até mesmo judicial do valor de sua renda 
mensal.

Em âmbito empresarial, normalmente os administradores 
delegam esse planejamento, ou até mesmo postergam o ato de tomar 
atitudes e decisões em relação ao assunto - aposentadoria, deixando de 
lado uma tarefa e decisão que é inerente e personalíssima a sua pessoa e 
condição de empresário. 

Por tais razões, muitos empresários se assustam ao constatarem 
que os rendimentos que terão em sua aposentadoria serão irrisórios, 
inviabilizando a manutenção do padrão de vida que possuíam e, muitas 
vezes, até o seu próprio sustento e da família ficam comprometidos.

Neste cenário atual, é de suma importância que esse grupo de 
pessoas passe a conhecer seus direitos, as regras e requisitos a que estão 
submetidos seja em face da legislação atual ou em caso de uma reforma 
previdenciária.

Portanto,além de realizar um planejamento contributivo 
consciente, torna-se fundamental que os empresários, profissionais 
liberais, microempreendedores individuais e autônomos, busquem 
auxílio preventivo através de uma assessoria especializada no assunto, já 
visando um futuro tranquilo com investimentos vantajosos, sem o 
desperdício de tempo e de valores vertidos à previdência de forma 
equivocada.

Planejamento da 
aposentadoria do Empresário

PER-CAPITA

Brasil despenca no menor
nível da economia global

Tendência de perda de espaço do Brasil se manterá pelo menos até 2024, quando a 
parcela do país na economia global, pelas projeções,  recuará para 2,3% (em PPC)

Folha-Press

Brasileiro está a cada ano mais pobre no poder de compra   

Reprodução – Folhapress

Adriane A. B. do Nascimento - Sócia Administradora do Escritório Simões 
Santos & Nascimento – Sociedade de Advocacia, graduada em Direito pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso, também com formação em Ciências 
Biológicas pela Universidade do Estado de Mato Grosso, advogada atuante nas 
áreas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Empresarial, 
Previdenciário, Consultora em Processos Administrativos, Preventivos 
Previdenciários e Trabalhistas, Contratos e Negociações Comerciais e 
Imobiliárias. Árbitra pela Acordia Instituto, Instituição credenciada pelo TJ/MT. 
Pós-graduanda em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Amatra 23º 
Região. Mediadora Extrajudicial. Associada do IEPREV-Instituto de Estudos 
Previdenciários. 
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Rondonópolis. O duelo 
seguinte será no dia 12, contra 
o Operário (MS), no Morenão, 
em Campo Grande. No dia 20, 
o Colorado volta a jogar em 
casa, contra a Patrocinense, de 
Minas Gerais.

A n t e r i o r m e n t e  o  
Colorado já havia apresentado 
o meia Adinil Júnior, com 
passagens pelo Araguaia e 
Luverdense, a contratação do 
técnico Caé Cunha, de 56 anos, 
p e r n a m b u c a n o ,  c o m  
campanhas vitoriosas em 
diversas competições ao longo 
de sua carreira, e treinou o 
Itumbiara (GO) e Moto Club 
(MA).

Além dele, o zagueiro 
argentino Oscar Brizuela, de 
28 anos, que já jogou pelo 
Itumbiara (GO) e Moto Club 
(MA) fechou com o time de 
Rondonópolis. Ele disputou o 
campeonato Goiano pelo 
Itumbiara, neste ano e já foi 
integrado ao elenco colorado 
para a disputa do campeonato 
nacional.

 aulo Muller é mais 
n o v o  m e m b r o  d a  Pcomissão técnica do 

União Esporte Clube. 
O anúncio de sua 

chegada foi feito pela diretoria 
na página oficial do time. 
Muller se destacou em Mato 
G r o s s o  d o  S u l  c o m o  
preparador físico do Cene, 
onde posteriormente também 

exerceu o cargo de supervisor 
de futebol e até de treinador, 
em 2014. Pelo Colorado, 
Muller teve uma rápida 
passagem em 2011

O  U n i ã o  e s t á  s e  
reforçando para disputar a 
série D do Brasileiro no qual 
estreia no dia 6 de maio, contra 
o Anapolina (GO), no estádio 
Luthero Lopes, em 

grupo pronto para a 
e s t r e i a  na  Sé r i e  C  do  
Brasileiro. 

Estão vindo reforços 
para nos ajudar, fazer com que 
a  e q u i p e  f i q u e  m a i s  
competitiva. Esses atletas 
estavam jogando a primeira 
divisão dos seus estaduais, são 
jogadores mais prontos,” 

r e f o r ç o s  p a r a  a  
sequência do ano.

“Nós  f i zemos  um 
primeiro semestre como 
laboratório e foi muito 
proveitoso. Conseguimos tirar 
bastante dos atletas que 
chegaram aqui e nunca tinham 
trabalhado com a nossa 
filosofia. Hoje nós temos um 

nesta competição e no 
Brasileiro da Série C.  

Apesar de estar fora da 
Copa do Brasil, o LEC que 
avançou nas competições do 
primeiro semestre: semifinal 
n o  e s t a d u a l ,  a d o t a  o  
investimento discreto, mas 
sem perder o foco o principal: a 
Série C do Brasileiro e o 
técnico Júnior Rocha, que 
retornou ao clube nesta 
temporada, acredita que 
conseguiu dar um padrão de 
jogo ao time e comemorou os 

 p a r t i d a  e n t r e  
L u v e r d e n s e  e  AJuventude de Caxias, 

na estreia da Série C do 
Brasileiro que estava marcada 
para  domingo ,  d ia  28 ,  
acontecerá no sábado, dia 27, 
no estádio Passo das Emas. O 
horário permanece o mesmo, 
às 16h (horário de MT). A 
mudança foi anunciada pela 
Diretoria de Competições da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, em decorrência de 
ajustes nos horários e datas dos 

confrontos previstos para a 
Copa do Brasil.

O Verdão de Lucas se 
reapresentou na manhã da 
segunda-feira (22) para 
retomar os treinamentos 
buscando melhorar a forma 
fisica para o duelo do final de 
semana diante do Juventude de 
Caxias do Sul, que ao contrário 
do Luverdense que foi  
excluido pelo Fluminense no 
Maracanã n jogo de volta da 
Copa do Brasil, continua firme 

BRASILEIRO SÉRIE C

CBF antecipa estreia do Verdão
 que pega o Juventude no Passo

Sem maiores compromissos após exclusão da Copa do Brasil pelo Fluminense, o Verdão de Lucas foca na série C de olho na estréia diante do Juventude, RS

S.N c/ Redação

Luverdense busca meios para voltar à série intermediaria da elite  
COMISSÃO TÉCNICA

Após definir reforços União
 contrata preparador físico

S.N c/ Redação

Colorado de Roo bate o martelo com Paulo Muller no reforço  

Foto: Arquivo

Foto: Assessoria LEC

programa, conselheiro 
interino Luiz Henrique Lima. 
Cassyra Vuolo também fará uma 
exposição sobre controle social e 
cidadania. Na sequência, o debate 
contará com a presença de um 
procurador do Ministério Público 
de Contas (MPC), de um juiz da 
comarca, de um promotor de 
justiça e de um defensor público.

Antes do início dos 
debates, o Tribunal de Contas 
apresenta aos participantes os 
indicadores do município, nas 
áreas de educação, saúde e gestão 
fiscal, a fim de municiar os 
cidadãos e os debatedores da real 
situação das políticas públicas de 
Paranaíta. 

“É importante que a 
população saiba que o TCE 
fiscaliza todos esses setores e crie a 
rotina de buscar informações junto 
ao Tribunal”, reforçou Cassyra 
Vuolo.
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nas unidades de saúde, a 
segunda etapa, destinada a 
todos os grupos considerados 
prioritários.

Além dos profissionais 
das forças de segurança e 
salvamento, já estão recebendo 
a  v a c i n a ,  a l é m  d o s  
trabalhadores da saúde, povos 
indígenas, idosos (a partir dos 
60 anos), professores, pessoas 
com doenças crônicas e outras 
categorias de risco clínico, 
p o p u l a ç ã o  p r i v a d a  d e  
l i b e r d a d e ,  i n c l u i n d o  
adolescentes e jovens de 12 a 
2 1  a n o s  s o b  m e d i d a s  
s o c i o e d u c a t i v a s ;  e  
funcionários do sistema 
prisional.

A campanha segue até 

puérperas (até 45 dias após o 
parto) estavam recebendo a 
dose contra a gripe nos postos 
de saúde começou anteontem 

pós a primeira fase da 
campanha de vacinação Acontra a gripe, quando  

apenas crianças, gestantes e 

tem sido de 40 perguntas, 
t o d a s  r e s p o n d i d a s  p o r  
conselheiros, procuradores de 
contas, representantes do Poder 
Judiciário e Ministério Público 
Estadual.

Cassyra Vuolo, ressalta 
também a oportunidade para os 
cidadãos conhecerem um pouco 
mais sobre o trabalho realizado 
pela Corte de Contas. “A avaliação 
que fazemos dos últimos eventos é 
que a sociedade está ficando mais 
exigente com relação a gestão 
pública e também com relação ao 
trabalho do controle externo. O 
Consciência Cidadã é um meio do 
TCE perguntar ao cidadão sobre 
suas dúvidas quanto a fiscalização 
do uso dos recursos públicos e o 
que  pensa  sobre  a  nossa  
instituição”, ponderou.

A primeira parte do 
Consciência Cidadã será composta 
de palestra com o vice-presidente 

da doença.
Este ano, até 13 de abril, 

foram registrados 369 casos de 
influenza em todo o país, com 
67 óbitos. Até o momento, o 
subtipo predominante no 
Brasil é o H1N1, que responde 
por 192 casos e 47 mortes.

De acordo com o 
ministério, todos os estados 
estão abastecidos com o fosfato 
de oseltamivir, indicado para o 
tratamento contra o H1N1, e 
devem disponibilizá-lo de 
forma estratégica em suas 
u n i d a d e s  d e  s a ú d e .  O  
tratamento deve ser realizado, 
p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  n a s  
primeiras 48 horas após o 
início dos sintomas.

3 1  d e  m a i o .  O  
ministério deve enviar aos 
estados um total de 64,7 
milhões de doses contra a 
gripe. A meta é vacinar pelo 
menos 90% de cada um dos 
g r u p o s  c o n s i d e r a d o s  
prioritários. 

A dose utilizada este 
ano sofreu mudanças em duas 
das três cepas que compõem a 
vacina e protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe que 
mais circularam no Hemisfério 
Sul  ao longo de 2018,  
conforme determinação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) – incluindo o H1N1. A 
vacina contra gripe é segura e 
reduz as complicações que 

ão José dos Quatro Marcos 
recebe na próxima quinta-Sfeira, 25, o Consciência 

Cidadã,  evento que reúne 
servidores públicos, empresários, 
comerciantes ,  professores ,  
e s t u d a n t e s ,  p r o f i s s i o n a i s  
a u t ô n o m o s  e  l i d e r a n ç a s  
comunitárias, para debater o tema 
cidadania com conselheiros e 
servidores do Tribunal de Contas  
do Estado, além das autoridades 
locais, como o magistrado, o 
promotor e o defensor público.

D i f e r e n t e m e n t e  d a s  
edições anteriores, a coordenadora 
do Programa Cidadã, Cassyra 
Vuolo, secretária de Articulação 
Institucional e Desenvolvimento 
da Cidadania (SAI) do TCE-MT, 
ressalta que o encontro quer sair 
um pouco dos municípios polo e 
alcançar os moradores das cidades 
menores.  

O Programa Consciência 
Cidadã foi criado pelo Tribunal de 
Contas há 13 anos para facilitar o 
diálogo entre a sociedade e o 
controle externo e estimular a 
sociedade a exercer o controle 
social, fiscalizando a aplicação dos 
recursos e cobrando qualidade na 
prestação dos serviços públicos. 
Além disso, os cidadãos têm 
oportunidade de conhecer as 
ferramentas disponíveis para 
acessar informações úteis ao 
acompanhamento das políticas 
públicas de sua cidade, seu estado, 
e até seu país.

A  m é d i a  d e  
questionamentos feitos pelos 
participantes durante cada evento 

NOVA ETAPA

Começa segunda fase da
vacinação contra a gripe

A meta da campanha que segue até 31 de maio. é vacinar todos os pacientes considerados prioritários e alcançar o índice de 90% de cada um dos grupos

Assessoria c/ Redação

Em Cáceres, o posto central de vacinação é no Ambulatório da Criança  

FORO DOS PÓLOS

Consciência Cidadã chegará
amanhã em Quatro Marcos

Q.M.N c/ Redação

Evento busca reunir, discutir e solucionar problemas no interior   

Foto: Arquivo

Foto: JCC
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t r e s  n o i t e s  d e  
espetáculos.Um espaço construído 
especialmente para contar a história 
da paixão e morte de Jesus, com 85 
metros de cenário, 150 atores, em 
uma hora e meia de duração.A 
Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura, que organizou o espetáculo 
em parceria com a equipe do Grupo 
de Oração Santa Terezinha da 
Catedral São Luiz de Cáceres, 
ratificou o apoio do Sistema 
Penitenciária via Conselho da 
Comunidade e Primeira Vara 
Criminal da Comarca de Cáceres.

“Todos os atores foram 
voluntários, num esforço muito 
grande em ensaio e dedicação, 
durante 30 dias. Graças a Deus 
levamos para a população um 
espetáculo de qualidade, num 
cenário espetacular, digno das 
grandes produções de cinema”, 
pontuou o secretário da Sicmatur 
Junior Trindade.

 participação de reeducandos 
da unidade prisional de ACáceres  em mais um projeto 

da área de cultura e turismo 
desenvolvido pela prefeitura do 
município, com a construção da 
cidade cenográfica para a encenação 
da Paixão de Cristo, realizada no 
último fim de semana na praça de 
eventos da cidade, comprova a 
politica de ressocialização do 
judiciário da comarca.

Os reeducandos receberam 
o direito de assistir ao espetáculo, 
com autorização judicial e segundo o 
diretor da unidade prisional, Welton 
Ribeiro, a parceria com a prefeitura 
inclui diversas atividades para os 
reeducandos ao longo do ano, como 

o trabalho na área de 
serviços urbanos e também a 
confecção das decorações da cidade 
para o Festival de Pesca e Natal.

Destacou ele, a importância 
d e s t a  s é r i e  d e  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas pela unidade, que 
permi te  a  qual i f icação dos  
reeducandos, além de outras 
parcerias firmadas com a unidade 
prisional, empresas e o poder 
público de Cáceres, como o emprego 
de mão de obra em atividades da 
prefeitura e de empresas da cidade. 

No evento da Paixão de 
Cristo, a cidade cenográfica 
construída pelos detentos, palco da 
encenação, foi alvo de elogios de 
cerca de 3 mil pessoas, presentes nas 

redes, como a Ultra-Farma e 
a tendencia atual é dos  drugstores, 
que chegaram pra ficar com 
i n o v a ç õ e s ,  c r i a t i v i d a d e  e  
capitalização mercantil a serviço da 
saúde e do consumidor.

Assim,  enquanto as grandes 
redes são premiadas pela ruptura 
zero em suas lojas, as pequenas 
farmácias encontram dificuldades 
na manutenção de grandes estoques 
e diversidade no mix de produtos 
ofer tados,  desconhecendo a  
importância da separação da vida 
financeira da empresa do bolso do 
proprietário. 

Em expansão, as grandes 
redes possuem poder financeiro para 
propaganda e com os melhores 
executivos do mercado estão 
abr indo capi ta l  na  bolsa  e  
maximizando sua rentabilidade.

impõe pelas facilidade das 
Drug-Storesm no comercio.

A m p l o  e s t o q u e ,  
p o s s i b i l i t a m  d e s c o n t o s ,  
beneficiando tanto os consumidores, 
o que não se consegue nas pequenas 
e medias farmácias. Na loja 
gerenciada por ela, além de 
medicamentos gerais, se vende 
perfumes finos importados.

Numa das 9.000 franquias 
nacionais da Ultra-Popular, loja 
também na Rua Padre Cassimiro, o 
mesmo fenômeno ocorre, com 
grandes estoques, medicamentos 
para todos os fins, descontos 
especiais e atendimento estruturado.

C o n f o r m e  o  a g e n t e  
publicitário da farmácia Ubiraci 
Prates Garcia, experiente em 
marketing, as pequenas farmácias de 
Cáceres, não suportaram o peso das 

para revender de um 
traficante no bairro Marajoara. 

O negócio era numa base do 
débito e ou crédito, passa o cartão e 
pronto, papelote nas mãos.

As informações sobre o 
fornecedor  da  droga foram 
repassadas à Polícia Civil. A 
motocicleta utilizada para fazer a 
entrega das drogas foi apreendida e o 
traficante moderninho, ganhou 
carona de camburão até o CISC, 
sendo autuado em flagrante e 
recolhido ao Hotel do Estado, o 
famoso xilindró, a cheirosa do Nova 
Era.

 oliciais do 6º Batalhão da 
Polícia Militar de Cáceres Pprenderam no final de 

semana, o mulinha K.F.S (22)  com 
três porções cocaína. O traficante 
estava parado em uma motocicleta 
no bairro Cavalhada e confessou que 
vendia drogas por meio de entregas a 
domicilio.

A droga estava em um dos 
bolsos da calça do suspeito e em uma 
mochila os policiais também 
apreenderam uma máquina portátil 
de cartão de crédito. O suspeito disse 
que vendia os pinos de cocaína a R$ 
10 cada e que compra o entorpecente 

 equenas farmácias, mesmo 
em área central de cidades de Pmédio porte, ultimamente 

têm assistido impotente à mega 
construção de  estabelecimentos de 
grandes redes do gênero e o leitor já 
deve ter se deparado com cenas 
semelhantes aqui em Cáceres, 
inclusive observado que algumas 
das pequenas drogarias acabaram 
por fechar suas portas, não 
suportando a concorrência das 
grandes.

Somente no entorno da 
Praça Major Carlos, três pequenas a 
medias farmácias que buscavam 
alternativas para sobreviver à 
concorrência de grandes redes do 
varejo farmacêutico, sucumbiram. 
Todas as três em esquinas, nas 
confluências com ruas Antonio 
Maria, João Pessoa e praça 
mencionada.

Ainda na área central da 
cidade, outras duas cerraram suas 
portas, nas esquinas das ruas Seis de 
Outubro e José Dulce, estas, dando 
lugar a empresas estranhas ao 
mercado farmacêutico.  O que 
explicaria o fenômeno? A indústria 
farmacêutica tem o diagnóstico na 

concorrência das redes em 
expansão nas capitais e interior, 
como se pode notar em Cáceres,  
segundo a farmacêutica Jéssica dos 
Santos Ferreira, gerente  da franquia 
de Farmácia Popular Rede Minas da 
Rua Padre Cassimiro, o fator rede se 

p o n t a  d a  l í n g u a :  o  
crescimento da classe média, o 
aumento da expectativa de vida, a 
diversificação do negócio e o melhor 
acesso a diagnósticos e tratamentos 
seriam algumas das causas da 
expansão.

PORTAS FECHADAS

Pequenas farmácias encerram
atividades no centro da cidade

Tendencia segundo especialistas do ramo é que as drugstores se ampliem em  franquias e as pequenas farmácias aos poucos fechem suas portas mo país

Da Reportagem Local

Franquias de Drugstores ganham o mercado das pequenas farmácias   

Fotos:  JCC

REMISSÃO DOS PECADOS

Parceria com judiciário propicia
 ressocialização de reeducandos

Da  Redação

Detentos trabalharam com fé na Jerusalém cenográfica da Paixão  

Foto:  JCC

DELLIVERY NO CARTÃO

Traficante preso em Cáceres
entregava cocaína a domicilio
PM/MT c/ Redação

Mula de costas pro flash, vai ficar de frente pra jega do xadrez por bom tempo  

Foto: PM/MT
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O Congresso gastou nos últimos dez 
anos R$ 2,8 bilhões, apenas e tão somente,  
para ressarcir deputados e senadores por 
despesas como alimentação, combustível, 
fretamento de aeronaves, hospedagem e 
passagem aérea e até ontem, como diria o 
Xomano de Cuia, sem mecanismo para 
checar se o serviço descrito na nota fiscal foi 
de fato prestado, o chamado cotão 
parlamentar da Câmara, que só perde para a 
ZPE de Cáceres, pois completa dez anos de 
sua criação no mês de maio, ao passo que 
nossa Elefante Cotinha já passou dos 30. 

Nunca é demais lembrar aos fracos 
de memória e fortes de bolso com dinheiro 
nosso, a maioria dos políticos eleitos, que o 
tal cotão na Câmara foi criado e assinado 
pelo então deputado Michel Temer como 
reação ao escândalo conhecido como farra 
das passagens, que revelou o uso 
descontrolado de verba para comprar voos 
nacionais e internacionais até mesmo para 
parentes. No Senado, o cotão foi criado em 
2011 pelo então senador José Sarney 
(MDB). 

O acumulado desde 2009 mostra 
que os senadores geraram despesas no valor 
de R$ 300 milhões. Simplesmente, trocou 
seis por meia duzia, com a desculpa de 
moralizar, (eita que demagogia do capeta) o 
tal  esquema, que perdurou de 2007 a 2009, 
resultando no oferecimento de denúncia 
contra 443 ex-deputados, que de antemão se 
sabia, não iria dar em nada mesmo.  

A prova é que além desses, outros 
nove inquéritos civis foram abertos por uso 
irregular da cota ao longo dos dez últimos 
anos e até ontem, nenhum caso foi punido 
pelo Congresso ou pela Justiça. Um 
levantamento revela que até hoje foram 
reembolsados R$ 2,5 bilhões em despesas 
de deputados. As passagens aéreas seguem 
no topo do ranking dos pedidos de 
ressarcimento atendidos pelos deputados. 

Em dez anos, os deputados 
receberam da Casa R$ 489 milhões para 
fazer face a essa despesa.No Senado, o 
reembolso com passagens em dez anos 
soma R$ 50 milhões em valores corrigidos. 

Também é a maior despesa. Sabiam 
que o segundo maior gasto na Câmara é com 
a divulgação da atividade dos deputados, 
que custou R$ 410 milhões?

Pois é,  eles tem verba de 
publicidade e a gente aqui, ó, não recebeu 
nenhuma API, sequer de R$ 410,00 via 
deputados. Mandar releases pra mídia 
interiorana eles mandam, mas valorizar a 
nossa imprensa, necas de pitibiriba. E 
ninguém, está aqui pedindo favores, apenas 
lembrando que pelo menos 1% desta verba, 
(R$ 4 milhões e 100 mil) deveria ser 
destinada às mídias interioranas, em 
contraprestação de serviços.

Como são eles mesmos que 
solicitam e decidem, na Câmara Federal, 
foram ressarcidos em  R$ 350 milhões,  R$ 
180 mi para cobrir despesas com 
consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos 
e R$ 170 mi para combustível. 

No Senado, as categorias de gastos 
não são individualizadas, sendo  possível 
saber que foram reembolsados R$ 61 
milhões para despesas com locomoção, 
hospedagem, alimentação, combustível e 
lubrificante. 

É muita grana, dinheiro nosso, gasto 
d e s r e g r a d a m e n t e  p e l o s  b a c a n a s  
engravatados, que em sua maioria não 
fazem jus a 10% destas mordomias. Com 
salário de R$ 33,7 mil, cada parlamentar tem 
direito a cota que varia, a depender da 
distância do domicílio, de R$ 30 mil a R$ 45 
mil, no caso da Câmara, e de R$ 21 mil a R$ 
41 mil no caso do Senado. Os deputados 
podem pedir reembolso mensal de R$ 12 mil 
para aluguel de carro e R$ 6 mil para 
combustível, por exemplo e uma vez 
autorizados, os pagamentos não passam por 
uma análise para comprovar a prestação do 
serviço. Aí é que o bicho pega, pois nestes 
casos considera-se que há presunção de boa-
fé dos congressistas. 

Ainda tem a pachorra de alegar Boa 
fé, depois de tanta gastança presumida como 
tal, cite-se os deputados Henrique Eduardo 
Alves e Lúcio Vieira Lima, que alugaram 
carros de uma empresa que não tinha 
nenhum veículo e balançada a casa, os 
órgãos de controle concluíram que não era 
possível comprovar a denúncia passados 
cinco anos, da tal Boa Fé. Assim não dá, né, 
Mané?

A frase "O Brasil não é pra 
principiantes", é do compositor Antonio 
Carlos Jobim, falecido em 1994. Nem por 
isso o conceito mudou. Antes. Piorou! Ao 
olhar o país hoje dá pra ver uma corrente de 
elos grossos e finos se arrastando atrás de 
todos nós. 

O futuro parece pouco animador 
quando se vê que quem nos dirige aqui e ali 
são representantes de poder. Não das 
pessoas. Merece um breve resgate histórico 
pra se compreender o poder político e 
econômico no Brasil.

Fomos colonizados por Portugal 
entre 1548 e 1822. Foram-se os portugueses 
mas deixaram uma pesada herança de 
patrimonialismo preguiçoso que junta os 
interesses das pessoas que governam e os do 
Estado que, em tese, pertence à coletividade.

O patrimonialismo misturou de 
forma cruel os dois interesses. Hoje quem 
governa, governa dentro dos mais duros 
princípios do patrimonialismo. O que é da 
coletividade é antes de tudo, meu!  Essa é a 
ideia do patrimonialismo brasileiro. 

O  p a t r i m o n i a l i s m o  
português/brasileiro, nunca nos deixará ir 
pra frente. 

Não interessa que o poder saia do 
circuito Estado-Governantes. Tem que ser 
gêmeos pra dar certo pra quem governa. A 
coletividade serve unicamente pra receber 
as promessas dos discursos sempre focados 
nos problemas e nunca nas soluções. 
Solução significa perder votos. Prometer é 
da cultura político do poder que sustenta o 
patrimonialismo.

Hoje o patrimonialismo sobrevive 
dentro dos partidos políticos que criaram e 
sustentam as estruturas do poder dentro do 
Estado, 

A partir daí se constroem e se 
governam os interesses que vão da ocupação 
de cargos estratégicos, concessões públicas, 
concorrências públicas, questões tributárias, 
subvenções, proteções até a fiscalizações do 
Estado criminosamente dirigidas.

O sucateamento dos serviços 
públicos que veio daí, acaba se justificando 
como um novo discurso nas próximas 
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INFLAÇÃO PAI D'ÉGUA

HIDROVIAS

S. LUIZ DE FRANÇA

DEU CARUNCHO

COTINHAS

OSS? – S.O.S!

O Índice Geral de Preços,  Mercado (IGP-M), 
teve inflação 0,78% na segunda prévia de abril. 
O resultado é inferior ao apurado no mesmo 
período do mês anterior (1,06%). Segundo a 
FGV, com a prévia, o IGP-M acumula taxas de 
inflação de 2,96% no ano e de 8,5% em 12 
meses. Mas, não era de 3,29%? Ou, este índice 
seria apenas para reajustes da caderneta de 
poupança e salário mínimo; Prá Dona de casa 
que vai ao mercado, a inflação é bem o dobro 
desta do IGP-M.

Workshops, audiências públicas, seminários e 
os cambaus para discutir as tais hidrovias e 
poucos explicam que hidrovias e rios não são 
exatamente sinônimos. Para ser considerada 
uma hidrovia, rios e lagoas precisam ser 
navegáveis e adequados ao transporte de carga, 
o que implica a construção de uma série de 
estruturas que visam a garantir segurança e o uso 
do rio para diferentes finalidades. Vejam só, 
para chegar ao porto, a empresa precisa apelar 
para uma operação logística multimodal que é o 
transbordo, no qual se transfere toda a carga de 
uma embarcação para caminhões, o que implica 
tempo e custo adicionais. Isso com certeza 
estaria desanimando muitas empresas, que 
optam pelo uso unimodal, ou seja, pelo mesmo 
transporte de ponta a ponta.

Não apenas precursor da Presunção de 
Inocência tão questionada quase cinco séculos 
depois, Luiz IX, padroeiro de Cáceres também 
foi um visionário na economia e quando 
assumiu o poder o tesouro estava perto da 
falência, nomeou em 1665, Jean-Baptiste 
Colbert para a chefia da Controladoria Geral. 
Colbert reduziu o déficit da França através de 
uma reforma fiscal, que tornou os impostos mais 
eficientes. Não aboliu a isenção fiscal de que se 
valia o clero e a nobreza. A sua administração 
criou novas indústrias, modernizou a Marinha, 
as estradas e os aquedutos. Considerado um dos 
pais do mercantilismo,  Colbert foi a feliz 
escolha de Luiz de França.

O agronegócio calcula perdas de R$ 40 bilhões 
por ano com o eventual fim da Lei Kandir, que 
isenta de ICMS todas as exportações de 
produtos primários e industrializados 
semie laborados .  Produtos  pr imár ios  
(alimentos) são aqueles que não recebem 
nenhum tipo de processamento físico-químico. 
Mato Grosso é um dos Estados afetados pela Lei 
Kandir. Por ano, deixa de arrecadar cerca de R$ 
6 bilhões decorrentes da produção destinada a 
exportação, recebendo (exceto em 2018) cerca 
de R$ 500 milhões do FEX (Fundo da 
Exportação). E nem adianta chamar o Paulo 
(Posto Ipiranga) Guedes, pois prá ele, a Lei 
Kandir "morreu", sob alegação que governo não 
consegue cumprir há 20 anos com os repasses .

O secretário chefe da Casa Civil Mauro 
Carvalho fixou normas para prestação de contas 
e concessão de diárias relativas a deslocamento 
de servidores públicos em viagens a trabalho. O 
descumprimento das normativas poderá 
resultar, em alguns casos, na abertura de 
processo administrativo disciplinar contra o 
servidor e as regras estão dispostas numa 
portaria publicada no Diário Oficial do Estado. 
Seria bom que a portaria fosse extensiva a todos, 
sem exceção, mas quem leu o Cotão do editorial 
do Cotão da Boa – Fé, sabe que no Brasil se 
começa de baixo, sem chegar no topo.

Os deputados que integram a Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa  irão 
apresentar um projeto de lei para proibir que o 
Estado faça novos contratos com as 
Organizações Sociais de Saúde (OSS). O 
projeto já está pronto e só depende uma 
articulação política para ser aprovado. Oxalá 
seja aprovado mesmo, chega de oportunistas 
mãos grandes no dinheiro do povo.

EDITORIA

eleições. "Vamos consertar isso que 
está aí". Novo caos depois de eleitos. Novos 
discursos. Infinitamente a repetição da 
criminosa mediocridade patrimonialista. 
Como mudar isso? perguntaria o leitor. A 
resposta parece ser uma só. O tempo. 

O tempo. O tempo. O tempo. Mas 
dentro desse tempo cabe colocar que o 
mínimo de massa crítica da coletividade 
apressaria o processo. Aqui entram algumas 
pragas da mediocridade instalada a partir do 
patr imonial ismo pra  anestes iar  a  
coletividade: futebol, álcool, telenovelas e 
agora as redes sociais. 

Cada um na sua medida não teria 
problemas. Mas foram canonizados como se 
fossem religiões fundamentalistas. Uma 
coletividade dessas nunca sairá da cegueira. 
Quantos anos ainda? Tom Jobim repetiria 
sua frase 25 anos depois de sua morte, talvez 
mais pessimista...! 

***___Onofre Ribeiro é jornalista, 
professor universitário e consultor em 
comunicação e em estratégias políticas.
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