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Vejam os senhores e senhoras 
que nosso calendário é rico e fértil em 
datas alusivas praticamente a todos os 
setores sociais e anti-sociais e neste 10 
de julho, nos deparamos com o Dia da 
Lei  e se a gente mergulhar na história 
vai deparar com o surgimento delas nas 
primeiras civilizações que conheciam a 
escrita, Códigos do rei da Babilônia, Ur-
Nammu, de Hamurabi, as leis das Doze 
Tábuas, as  da Roma Antiga, 
Draconianas da Grécia antiga, as 
Ordenações Afonsinas, Manuelinas e 
Filipinas, a Constituição Francesa de 
1791, as leis do Império, da República, a 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e nas últimas décadas com as 
MPs que se efetivam com aval dos 
políticos, que em nome das leis para 
combater a corrupção, por exemplo, 
usam e abusam das prerrogativas em 
benefício próprio... e que se dane o povo. 
Sinceridade, depois de 12 anos 
advogando em São Paulo, decidimos 
aposentar nossa credencial da OAB, por 
questões de foro íntimo. 

Nada contra os colegas que 
militam na árdua missão, no dia a dia das 
injustiças cometidas em nome da lei, 
alguém precisa estar no front pras 
mazelas não tomarem conta de vez, do 
vulnerável direito dos cidadãos, e, claro, 
sempre em nome da lei.

Traduzindo o vocábulo, a lei, é 
um princípio, um preceito, uma norma, 
criada para estabelecer as regras que 
devem ser seguidas, é um ordenamento. 
Em uma sociedade, a função das leis é 
controlar os comportamentos e ações 
dos indivíduos de acordo com os 
princípios daquela sociedade e no 
âmbito do Direito, a lei é uma regra 
tornada obrigatória pela força coercitiva 

do poder legislativo ou de 
autoridade legítima, que constitui os 
direitos e deveres numa comunidade. No 
âmbito constitucional, as leis são as 
normas produzidas pelo Estado. 

São  emanadas  do  Poder  
Legislativo e promulgadas pelo 
Presidente da República. Muito bonito 
mesmo, fosse assim na pratica, porque o 
que acontece e ninguém torna público é 
uma verdadeira aberração com dúbias 
interpretações, compadrio em análises, 
deduzindo o brocardo: “Interpretatio in 
dubio, e a sempre servanda est, quae 
valitatem actus inducat” (quando houver 
dúvida, preferencialmente se deve 
aceitar a interpretação para a validade do 
ato do que o anular) e o preceito legal 
que se dane, tornado letra morta, junto ao 
interesse do cidadão. 

Veja o absurdo da omissão do 
princípio do Juiz natural atualmente, 
uma lesão à garantia prevista no art. 5º da 

Constituição Federal em seus 
incisos XXXVII, in-verbis- “não haverá 
juízo ou tribunal de exceção” e LIII 
“ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
competente.” 

As arguições em tribunais vão 
pra Berlinda e truco, que a fila anda e 
tudo se desanda. Confabulando com os 
botões a gente chega a conclusão que no 
campo do direito, que lida com as 
relações humanas, poucas são as leis 
dignas de comemoração neste 10 de 
julho e sempre, pelo menos no Brasil. 

De outro turno, nas ciências 
naturais, a exemplo da matemática e da 
física, a descoberta das suas leis, a 
exemplo das leis da inércia, da 
gravitação universal, o teorema de 
pitágoras, etc, são perfeitos e eternos, 
pois estão na natureza e são obra do 
criador. Para estas leis, sim, há motivos 
de regozijo e comemoração no dia da lei, 

E s t e  t r a b a l h o  c o l o c a - s e  
definitivamente na linha das obras 
fundamentais para a compreensão dos 
fenômenos da formação brasileira, ao 
lado de livros como os de Gilberto 
Freyre, Oliveira Vianna, Sérgio Buarque 
de Hollanda, Fernando de Azevedo e 
Caio Prado Júnior. A tese que o 
sociólogo gaúcho propõe e cuja forma 
original amplia na presente edição, é das 
mais ricas e fecundas, especialmente 
pela explicação que sugere para o caso 
político e social brasileiro.

E x a m i n a n d o  
interpretativamente certas fases 
d e c i s i v a s  d e  n o s s a  H i s t ó r i a  
relacionando-as às suas raízes 
por tuguesas ,  Raymundo Faoro  
demonstra que as nossas crises, os 
conflitos e perturbações em que é farta a 
nossa crônica político-social, são em 
grande parte resíduos de uma 
organização defeituosa e artificial, de 
que ainda não nos libertamos de todo. 

O ponto central da tese é o 

fenômeno que ele conceitua 
como estamento burocrático, realidade 
que não se confunde nem com a elite 
dirigente (“em todas as sociedades 
organizadas e em todas as épocas”, 
sustenta ele, “houve sempre o domínio 
das minorias”) nem com a burocracia.

Para o autor, a burocracia é 
apenas  o  apara to  da  máquina  
governamental, ao passo que o 
estamento burocrático é o árbitro do 
país, de suas classes, regulando 
materialmente a economia, funcionando 
como o proprietário da soberania. As 
demais estratificações, classes ou 
estamentos, são por ele condicionados, 
carecendo de valor simbólico próprio. 

As últimas eleições não foram 
decisivas para o futuro desses novos 
“donos do poder” e sua percepção 
atrasada e ultrapassada de Estado. Mas, 
seja qual for seu resultado, esta 
República se esgotou. É ingente um 
novo pacto que inaugure a próxima, em 
que o poder seja realmente partilhado 
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ISONOMIA SALARIAL

CRISE X FESTIVAL?

NEPOTISMO CRUZADO

O Impostômetro instalado na Fecomércio-
MT registrou que somente na primeira 
semana do mês de julho, entre os dias 1º a 5, 
Mato Grosso arrecadou em tributos  cerca 
de R$ 442.395 mi, no mesmo período em 
junho o valor foi de R$ 439.224 mi, ou seja, 
houve um aumento de R$ 3.171 mi, o que 
representa um aumento de 6,6% e 8.8%. 
Considerando-se que o Sintep/MT exige do 
governo aumento real de 7,65% aos 
profissionais da Educação, o pleito não está 
tão fora, diante do aumento na arrecadação.

Com a devida vênia, temos que discordar do 
secretário de Fazenda do Estado, Rogério 
Gallo que argumenta que o Governo não 
tem condições de conceder 7,69% de 
reajuste aos servidores da Educação, que 
estão em greve desde o dia 27 de maio, 
alegando a lei que fala que tem 49% que 
pode gastar com pessoal no executivo. Óra 
se houve cerca de 8% a mais na arrecadação 
de impostos no 1º semestre, a reposição aos 
professores não iria interferir no percentual 
da LRF. 

Racionalização deveria ser a base de todos 
os governantes, veja o caso de VG, pelo 
menos no caso dos serviçais da câmara 
municipal da cidade industrial na Grande 
Cuiabá, que ontem,(8) foi publicou no 
Jornal Oficial dos Municípios a lei 
4.470/2019 que dispõe sobre o Reajuste 
Geral Anual (RGA) dos servidores efetivos 
e estáveis da Câmara Municipal de Várzea 
Grande. Consta da publicação, que o RGA 
concedido aos funcionários da Casa deve 
ser de 4,67% aplicado sobre o salário base.

Pela isonomia, o prefeito deveria agir da 
mesma forma com o funcionalismo e no 
vácuo, o governador, pois se houve 
aumento de arrecadação, não há que se falar 
em crise, em rombo no erário, em LRF 
como desculpa de negar reposição, que não 
se pode confundir com reajuste, sob pena de 
sacrificar o servidor refém da inflação 
notória nas gondolas dos supermercados na 
hora de comprar a gororoba. Até quando o 
trabalhador vai continuar tapando buracos 
alheios com seu bereré? Esse papo de 
economizar milhões pra salvar rombos 
aludidos do país, não cola mais.

Falando em crise, que se existe não é culpa 
do trabalhador, em Juara, o prefeito Carlos 
Sirena, chora mais que bezerro desmamado 
sobre as dificuldades na gestão e 
investimentos na cidade. Alegando 
dificuldades econômicas, Sirena declarou 
que o município não terá o tradicional 
festival de pesca este ano, aliás ano passado,  
o evento também não foi realizado e dizem, 
por dificuldades f inanceiras.  Por 
coincidência, Juara e Cáceres são potencias 
da pecuária e aqui, o prefeito com sua seleta 
equipe não deixou de promover o FIPe!

A p ó s  e x p e d i ç ã o  d e  n o t i f i c a ç ã o  
recomendatória do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, a Prefeitura 
Municipal de Itiquira, exonerou servidor 
público suspeito de nepotismo indireto. 
Uma segunda servidora, ao tomar 
conhecimento do procedimento em trâmite 
no  Minis tér io  Públ ico ,  so l ic i tou  
espontaneamente a própria exoneração. Os 
servidores em questão eram filho e esposa 
de vereadores do município e adivinhem 
quantos andam por ali na mesma situação.

EDITORIA

com o soberano: o restante do 
povo brasileiro que a tudo assiste 
perplexo e desorientado. Uma imensa 
tarefa de reconstrução do Estado 
brasileiro é o que se espera, mas ainda 
não se percebe no discurso dos 
candidatos.

O principal mérito de Os donos 
do poder: acordar a história brasileira do 
seu sono secular, nostálgico e, muitas 
vezes, sem o saber, elogioso, da tradição 
portuguesa. Teríamos cumprido essa 
missão lançada por Faoro? Pela 
importância e alcance de suas 
concepções, este livro torna-se leitura 
obrigatória para todos aqueles que se 
dedicam ao estudo sério de nossa 
História ou da Política nacional. 

***___Rubens Shirassu Junior - 
Escritor, pesquisador, jornalista e 
pedagogo. Autor, entre outros, de 
Religar às Origens (1980-2011 – ensaios 
e artigos, 2011) e Sombras da Teia 

Sono secular

Lei, óra, a Lei!
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analisou que a falta de 
pagamento por parte dos contribuintes 
inviabiliza a gestão em relação a 
distribuição de água. "É um valor 
exorbitante e nossa população precisa 

Marcos. “Com relação a fatura de água 
temos uma inadimplência acima de dois 
milhões e meio de reais", informou o 
prefeito.

Ronaldo Floreano dos Santos 

 segundo episódio da série 
“Brasil em outras línguas”, do Oprograma da Rede Globo 

“Como Será?”, que vai ao ar no próximo 
sábado, 13, mostrará o trabalho da 
Faculdade Intercultural Indígena 
(Faindi), da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat), pioneira e 
referência na América Latina na 
condução intercultural de uma proposta 
pedagógica de ensino diferenciado e de 
valorização étnica.

Com estreia no último sábado 
(6), a série irá mostrar iniciativas de 
preservação das línguas indígenas e 
chamar a atenção ao risco de extinção 
que muitas línguas sofrem, assim como 
povos, culturas e as riquezas por trás 
delas.

A repórter Mariane Salerno e 
sua equipe participaram das atividades 
da etapa intermediária da Faindi, 
também chamada de tempo aldeia, 
realizada na Aldeia Rio Verde em 
Tangará da Serra e da oficina do “Projeto 
Aspectos fonológicos da língua 
Nambikwara: subgrupos Mamaindê, 
Negarotê, Kithaulu, Wakalitesu, 
Sawantesu, Alantesu, Hahaintesu e 
Wasusu”, realizada na Aldeia Barracão 
Queimado, em Comodoro.

Segundo os professores da 
Faindi, Mônica Cidele da Cruz e 
Wellington Pedrosa Quintino, as 
oficinas são real izas junto às 
comunidades Nambikwara do Vale e do 
Cerrado de Comodoro com o propósito 

comerc ia l .  "Não  t emos  
hidrômetros funcionando em nosso 
município e tem que haver essa 
conscientização", disse. 

O contribuinte inadimplente 
poderá procurar o setor de tributos da 
Prefeitura Municipal para quitar a 
dívida. "Temos campanhas específicas 
em que o contribuinte pode quitar o seu 
débito com 90% de desconto em juros e 
multas", informou.

O prefeito informou ainda que 
os moradores que estão em débitos com 
conta de água, alvará, IPTU, ISS terão o 
seu nome enviado para protesto. "Temos 
enviado lotes de contribuintes para o 
cartório de protesto de nosso município 

da importância de fazer o 
pagamento, para que continuamos 
dando manutenção e melhoramento no 
sistema de água do nosso município", 
disse.

Conforme o gestor, a rede de 
distribuição de água do município é 
antiga e por mais que se tenha feito 
investimentos, muito ainda tem que ser 
feito para se ter um sistema de água que 
possa dar segurança para a população. 
"É necessário que o cidadão e cidadã nos 
ajude fazendo o uso adequado e pagando 
a conta de água em dia", afirmou.

Floreano informou que a 
Prefeitura Municipal, através do 
Departamento de água e Esgoto (DAE) 

 falta de pagamento de contas de 
água por parte dos moradores Ageram um déficit de mais de R$ 

2,5 milhões ao Departamento de Água e 
Esgoto (DAE) de São José dos Quatro 

encontraram uma pessoa caída 
no chão, já sem vida, com ferimentos na 
cabeça, aparentando ser de tiro.

Sobre a tentativa de roubo que 
a c a b o u  e m  m o r t e  d o  l a d r ã o ,  
testemunhas informaram que tudo 
começou em uma residência, na Rua 
Emilie de Villeneuve, esquina com a rua 
Professor Odélio Barbosa e no 
endereço, os policiais anotaram os 
detalhes do ocorrido.

Ficou apurado no relato 
policial, que o morador e seu pai Edilton, 
estavam no fundo da casa jogando 
baralho, quando o seu pai foi até a frente 
da casa buscar alguma coisa dentro da 
caminhonete da família e foi atacado 
pelo ladrão e aos gritos do pai foi em seu 
socorro, já em luta corporal com o 
suspeito Natan. Ele correu até o local da 
briga e encontrou o suspeito com um tiro 
na cabeça e o pai ferido no pescoço e no 
braço, também com tiro.

Segundo o filho de Edilton, sua 
mãe pegou um outro veículo da família e 
levou o baleado ao hospital. A equipe da 
Polícia Civil também esteve no local, 
providenciando a remoção do cadáver 
de Natan ao IML e apreendendo uma 
arma que irá passar por perícia.

braço, mas foi socorrida com vida e 
levada para receber atendimento 
médico.

O crime aconteceu no bairro 
Jardim São Paulo, segundo o Boletim de 
Ocorrência, por volta das 12h55 e a 
Polícia Militar foi informada via 190, de 
que no fundo de uma loja de 
eletrodomésticos da cidade foram 
ouvidos tiros e pedidos de socorros. Os 
policiais foram até o local, onde 

 ladrão Natan Diego Sanches 
Mendonça, 26, foi executado Oanteontem (8) com um tiro na 

cabeça, quando tentava roubar um 
veículo, no município de Mirassol 
D'Oeste, região de Cáceres. 

A vítima, Edilton Alves da 
Silva, 42, reagiu ao assalto e atirou 
contra o suspeito, acertando sua cabeça. 
Na confusão, a vítima também foi 
atingida com um tiro no pescoço e no 

a c a d ê m i c o s  i n d í g e n a s ,  
obedecem a  uma metodologia  
diferenciada e são desenvolvidos em 
duas etapas: presencial e intermediária, 
esta também chamada de “tempo 
aldeia”. Durante esse período, os 
estudantes realizam pesquisas, que 
podem estar associadas à investigação 
do trabalho de conclusão de curso 
(TCC) ou a componentes curriculares 
ofertados na etapa presencial, e ainda 
desenvolvem atividades de estágio. 
Todos são orientados por professores da 

de estudar as línguas desses 
subgrupos com o objetivo de formar 
linguistas dessa etnia.

A Unemat já formou 450 
professores e especializou 140 deles. 
Este ano, a Faculdade aprovou a oferta 
mestrado profissional em Ensino em 
Contexto Indígena Intercultural, voltado 
especificamente para os povos 
indígenas.

Os cursos de graduação 
o f e r t a d o s  F a i n d i / U n e m a t ,  
exclusivamente para a formação de 

DAE / QUATRO MARCOS 

Moradores devem mais de
R$ 2,5 mi em conta d'água

Prefeito destaca que o cidadão precisa ajudar fazendo o uso adequado e pagando a conta em dia, mesmo porque o DAE tem tarifa única residência e comercial

Assessoria

Tem muita gente que além de não pagar tarifa, ainda desperdiça a água   

Foto: Ilustrativa

LEGÍTIMA DEFESA

Vítima luta e mata ladrão
com um balaço na cabeça

Da Redação

Nunca é bom reagir, mas algumas vezes o ladrão leva a pior  

LINGUAGENS

Faculdade Indígena da Unemat
 participa do Como-Será global
Assessoria c/ Redação

Programa da TV Globo enfocará sábado fonologia da língua Nambikwara   

Foto: Sugestiva

Foto: Ilustrativa
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uma das equipes. No entanto, 
se o resultado for um novo 
empate a decisão será nos 
pênaltis. O vencedor garante 
vaga na Copa do Brasil, 
destacando-se que os dois 
times já estão com vagas 
garantidas na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior do ano que 
vem por terem sido finalistas 
d a  c o m p e t i ç ã o  m a t o -
grossense.

livre na pequena área, 
aproveitou a falha da zaga do 
União, chutou colocado e saiu 
na frente. O segundo gol saiu 
aos 44 minutos. Lucas Peron 
mandou de cabeça e balançou 
as redes do Cuiabá e deixou 
tudo igual para final em 
Rondonópolis.

C o m  o  p r i m e i r o  
empate, qualquer placar 
garante o campeonato para 

competição.
No primeiro confronto, 

que ocorreu no Centro de 
Treinamento do Cuiabá, na 
capital, as duas equipes 
empataram em 1 a 1. O 
primeiro gol foi marcado por 
Erick, aos 20 minutos do 
segundo tempo. Ele recebeu 

 Federação Mato-
grossense de Futebol A( F M F )  a l t e r o u  o  

horário do confronto final 
entre União de Rondonópolis e 
o Cuiabá Esporte Clube pelo 
Campeonato Mato-grossense 
Sub-19, no estádio Luthero 
Lopes, que ocorrerá no 

próximo Sábado. 
O jogo estava previsto 

para ocorrer às 18h00 e, agora, 
passou para às 17h00. A 
mudança foi para atender um 
p e d i d o  d a  d i r e ç ã o  d o  
'Colorado', que é mandante do 
jogo por ter feito a melhor 
campanha durante toda a 

 técnico Júnior Rocha 
m a i s  u m a  v e z  Olamentou a falta de 

s o r t e  p a r a  v e n c e r  n o  
Campeonato Brasileiro da 
Série C. Domingo, a equipe 
ficou apenas no 0 a 0 com São 
José de Porto Alegre (RS), no 
estádio Passos da Emas, em 
Lucas do Rio Verde, em 
confronto válido pela 11ª 
rodada. Esse é o sétimo empate 
em 11 jogos disputados. 
Mesmo não conseguindo 
vencer, o treinador gostou da 
atuação sua equipe.

“Tirando o jogo que 
fizemos com o Juventude na 
segunda-feira da semana 
passada, que foi a pior 
apresentação da equipe, acho 

que nos demais jogos, 
tivemos boas atuações e 
merecíamos um melhor  
resultado. Contra o São José a 
história se repetiu. Fomos 
superiores o tempo todo, 
tivemos mais posse de bola, 
mas não fomos efetivos e não 
conseguimos sair da retranca 
armada pelo adversário.  
Temos conseguido manter uma 
regularidade defensiva, com 
uma das melhores defesas do 
campeonato, mas ainda não 
conseguimos ser efetivos na 
frente. Hoje, mostramos certa 
evolução, mas ainda falta 
muito para chegar onde 
queremos”, explicou Rocha.

Ainda de acordo com o 
treinador, a equipe estava 

evoluindo bem no jogo 
até ocorrer a expulsão do 
Lorran. “Com um jogador a 
menos ficou mais difícil e eu 
procurei compactar a equipe 
para não perder o jogo. 
Entendo que faltou experiência 
ao Lorran, mas a culpa também 
é minha que o substituí antes, 
visto que já estava com um 
cartão amarelo, mas isso faz 
parte do jogo” avaliou

Mesmo estando na zona 
d e  r e b a i x a m e n t o  d a  
competição, Júnior Rocha 
ainda acredita na classificação 
entre os quatro melhores do 
grupo. “O jogo de hoje era 
importante para nós voltar para 
a competição. O nosso grupo 
está muito embolado por conta 
do grande número de empates 
entre as equipes. Vamos seguir 
trabalhando e viajar para 
Belém do Pará em busca de um 
resultado que possa nos manter 
vivos.

O Luverdense está na 9º 
colocação com 10 pontos. O 
próximo compromisso da 
equipe será contra o Remo, no 
sábado (13), às 16h00, no 
estádio Mangueirão, em Belém 
(PA). Uma nova derrota fora de 
casa, complica a situação do 
Verdão de Lucas que luta para 
se safar da incomoda posição 
na parte de baixo da tabela.

MT-SUB-19

Federação altera o horário da
final entre Dourado e Colorado

Mudança foi para atender um pedido da direção do Colorado de Roo, que é mandante do jogo por ter feito a melhor campanha durante toda a competição

S.N c/ Redação

Só a vitória interessa aos dois times e novo empate vai pras penalidades   

BRUXA EM CAMPO

Técnico lamenta falta de sorte
do Luverdense após o empate

S.N c/ Redação

No 1º turno em Lucas, o Remo venceu o dono da casa por 1 a 0  

Foto: O Liberal.com

Foto: Assessoria   
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crianças querem brincar, 
se divertir, por isso a colônia de 
férias pode ser uma boa opção 
para quem tem uma folga no 
orçamento. 

Neste caso, é importante 
pesquisar a faixa etária na qual a 
criança pode ser inserida, bem 
como os valores e formas de 
pagamento”. Para quem vai viajar 
e adquiriu pacotes com agências, 
é preciso ficar atento aos direitos 
do consumidor. 

“Em casos de problema 
no  emba rque ,  a  agênc i a  
contratada é inteiramente 
responsável por realocar os 
passageiros, sem acréscimo no 
valor previsto no contrato 
a s s i n a d o ” ,  l e m b r a  a  
coordenadora.

Em relação às viagens 
aéreas, atenção especial às regras 
d e  b a g a g e n s .  To d a s  a s  
companhias aéreas permitem que 
o passageiro leve gratuitamente 
uma bagagem de mão em voos 
domésticos e internacionais. Mas 
essa bagagem deve ter no 
máximo 10 kg e respeitar as 
seguintes dimensões máximas: 
55 cm x 35 cm x 25 cm.  A 
companh ia  t ambém deve  
oferecer informação prévia sobre 
os valores cobrados para o 
despacho de malas, tanto no 
momento da compra pela internet 
quanto no balcão da empresa, no 
momento do check-in.

Com o planejamento 
financeiro é possível realizar 

 primeiro semestre chega 
ao fim e daqui há uns Odias, começa o recesso 

escolar de meio de ano. Há quem 
opte por viagem, passeios, 
c o l ô n i a  d e  f é r i a s  o u  
simplesmente prefira deixar as 
crianças em casa. 

Por isso, o Procon-MT dá 
dicas e orientações para garantir o 
consumo adequado de produtos e 
serviços mais procurados neste 
período. 

Ter criatividade é sempre 
uma boa saída para evitar 
endividamento com gastos não 
previstos, afirma a coordenadora 
Educação para o Consumo do 
Procon estadual, Cristiane Vaz. 

“Quem não se planejou 
precisa ser criativo e buscar 
soluções que não impactem ou 
gerem gastos fora do orçamento 
doméstico”.

Nas férias escolares as 
crianças têm a oportunidade de 
d e s c a n s a r  e  n ã o ,  
necessariamente, gastar. “É 
possível investir em momentos 
de diversão e lazer sem grandes 
gastos. Piqueniques, passeios em 
parques, atividades coletivas em 
casa são algumas possibilidades”, 
aconselha Cristiane. 

Há ainda a possibilidade 
de participar de colônias de 
férias, porque apesar do recesso 
escolar, nem sempre os pais têm 

compras, fazer passeios e, 
mesmo assim, manter-se longe do 
superendividamento. Consultar 
as f inanças é prioridade,  
reservando e estipulando uma 
parte do orçamento doméstico 
para os gastos que serão feitos 
durante este período.  

O Código de Defesa do 
Consumidor estabelece que é 
obrigatória a troca de produtos 
com defeitos de fábrica. 

Trocas motivadas por 
gostos pessoais devem ser 
combinadas diretamente com o 
fornecedor. Consulte sempre as 
p o l í t i c a s  d e  t r o c a s  d o  
estabelecimento.

Para os pais que vão ficar 
com as crianças em casa, este é 
um período em que o consumo de 
alimentos aumenta. 

Por isso, o consumidor 
deve ficar atento às promoções 
nos supermercados, sempre 
checando o prazo de validade dos 
produtos e o armazenamento. 

Importante observar a 
classificação indicativa para 
faixa etária e o selo do Instituto 
Nac iona l  de  Me t ro log ia ,  
Q u a l i d a d e  e  Te c n o l o g i a  
(INMETRO), que garante que o 
brinquedo foi submetido a testes 
de qualidade e de adequação à 
faixa etária indicada.

o primeiro semestre de 
2019 ,  a  Secre ta r ia  NAdjunta de Proteção e 

D e f e s a  d o s  D i r e i t o s  d o  
Consumidor do Estado (Procon-
M T )  r e g i s t r o u  1 7 . 5 4 6  
reclamações em Mato Grosso, 
quase 5% a mais do que o mesmo 
período do ano anterior. Deste 
m o n t a n t e ,  11 . 0 1 0  f o r a m  
registradas de forma presencial e 
outras 6.536 de modo online, pela 
p l a t a f o r m a  
www.consumidor.gov.br.

Pelo Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec), que 
corresponde aos atendimentos 
presenciais, a área “Serviços 
Essenciais” foi a mais reclamada 
do primeiro semestre de 2019, 
com 6.296 reclamações. 

Em seguida vem a área  
“Assuntos Financeiros”, com 
1.832 registros; seguida de 
“Serviços Privados”, com 1.228 
atendimentos.

A i n d a  n o  r a n k i n g  
semestral do Sindec, a área  
“Produtos”, ocupa o quarto lugar, 
com 1.222 registros. Em quinto 
aparece “Alimentos”, com 166 
procedimentos, e em sexto, com 
177 registros, a área “Saúde”. 

Em último lugar, com 89 

r e g i s t r o s ,  e s t á  
“Habitação”.

E m  j u n h o  f o r a m  
registradas pelo Procon-MT 
2 . 8 9 9  r e c l a m a ç õ e s  d e  
consumidores. 

Deste total, foram 1.842 
registros pelo Sindec, enquanto 
que no atendimento online, pela 
p l a t a f o r m a  
w w w. c o n s u m i d o r. g o v. b r ,  
registrou-se 1.057 reclamações.

No Sindec, em junho, a 
área "Serviços Essenciais” 
também se manteve na liderança 
de reclamações, com 1.051 
registros. 

Dentro dessa área, o 
assunto mais reclamado pelos 
consumidores ainda é “Energia 
Elétrica”, que fechou junho com 
581 registros. 

Em relação à energia, o 
problema mais reclamado é 
“cobrança indevida/abusiva”, 
com 306 reclamações.  

Na sequência de assuntos, 
aparecem a área “Água/Esgoto”, 
com 257 registros; seguido de 
“Telefonia Celular”, com 132 
reclamações. 

Nesses dois assuntos, a 
cobrança indevida também se 
mantém como problema mais 
frequente apresentado pelos 

Procon orienta pais
nas férias escolares

Editoria

Ter criatividade é sempre uma boa saída para evitar gastos não previstos   

BALANÇO PROCON

Mais de 17 mil reclamações
no primeiro semestre do ano
Assessoria

Diariamente pessoas procuram a unidade do Procon para fazer reclamações   

Foto: Assessoria

Foto: Maria Anffe/Gcom-MT

Em nossa região sete municípios serão beneficiados com as academias  

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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 prática de atividades 
físicas ou esportivas é Adireito de todo cidadão, 

por isso o deputado Romoaldo 
Júnior apresentou indicações 
solicitando a implantação de 
academias ao ar livre em dez 
municípios de Mato Grosso. 
Entre os beneficiados, constam: 
Jauru, Araputanga, São José dos 
Quat ro  Marcos ,  Mirassol  
D'Oeste, Reserva do Cabaçal, 
C a r l i n d a ,  C u r v e l â n d i a ,  
Guiratinga, Porto Esperidião e 

alimentação e ao estado 
emocional equilibrado.

“Apresentamos essas 
indicações por entendermos que 
se trata de um investimento que 
vai beneficiar a população de dez 
municípios de Mato Grosso, pois 
a prática de exercícios regulares 
ajuda no controle da pressão 
arterial, ganho da massa muscular 
e diminuição da gordura, além de 
ser uma fonte de equilíbrio, 
concentração e prevenção às 
doenças”, defende Romoaldo.

comunidade de Adrianópolis, no 
Vale de São Domingos.

As solicitações do vice-
líder do governo na Assembleia 
Legislativa foram enviadas ao 
governador do Estado, Mauro 
Mendes, com cópia ao secretário 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), Marcelo de Oliveira e 
Silva. O deputado justifica que a 
atividade física realizada com 
regularidade é uma das principais 
bases para a manutenção da saúde 
em qualquer idade, junto à correta 

 n o v a  r o d a d a  d e  
n e g o c i a ç ã o  e n t r e  AGoverno do Estado e o 

S i n t e p  ( S i n d i c a t o  d o s  
Traba lhadores  do  Ens ino  
Público), mediada pelo Tribunal 
de Justiça, deve resultar no fim da 
greve da categoria a partir da 
próxima semana. 

A categoria, parada desde 
27 de maio, realiza uma 

510/2013 – também teve 
uma proposta ,  apesar  do 
Executivo descartar  fazer 
qualquer tipo de pagamento de 
imediato. A proposta é de 
realizarem reuniões a cada 
quadrimestre para avaliar a 
evolução da receita e controle da 
despesas.

O pagamento de reajuste 
salarial só está condicionado ao 
enquadramento do Estado aos 
l i m i t e s  d a  L e i  d e  
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
que é de 49% da receita com 
salários. 

O Governo saiu otimista 
da reunião e prevê o retorno as 
aulas a partir da próxima 
segunda-feira (15). "Estamos 
confiantes no retorno das aulas a 
partir da próxima segunda-feira", 
pontou.  

Já a direção do Sintep 
destacou que uma posição final 
ocorrerá apenas na assembleia 

assembleia geral na próxima 
quinta-feira.

Em audiência realizada 
no Tribunal de Justiça, o governo 
fez a proposta para pagar o ponto 
cortado dos professores. Ele será 
pago em duas parcelas – em 26 de 
julho e 26 de agosto -. Além disso, 
os dias faltados em julho não 
serão descontados.

O grande imbróglio – a lei 

CORPORTE-SANO

Municípios da região de Cáceres
vão receber academias populares

Serão contempladas Jauru, Araputanga, Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste,  
Reserva do Cabaçal, Curvelândia, Porto Esperidião e Adrianópolis

AL-MT c/ Redação
Foto: Ilustrativa

PROFESSORES

Negociação avança e a greve
pode acabar amanhã em MT
Assessoria c/ Redação

Reunião com governo deve chegar a um consenso e aulas voltarem na 2ª feira  

Foto: Divulgação
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arca registrada do 
turismo de Cáceres, o MFestival Internacional 

de Pesca em sua 38ª versão abre 
na noite de hoje as cortinas do 
mega espetáculo na sede da 
Sicmatur, após 40 anos de sua 
idealização e criação por Aderbal 
Michelis e seu pai Bertolino, o 
pirangueiro Adelino Ferreira e o 
jornalista-radialista Luizmar 
Faquini em 1979.

Muita água passou pelas 
ondas do Rio Paraguai até chegar 
ao jubileu de carvalho neste 2019 
sempre inovando a cada edição 
nas atividades, da pesca aos 
desportos e atrações musicais 
selecionadas, propiciando lazer, 
rec reação  e  prêmios  aos  
cacerenses e visitantes.

A solene abertura logo 
mais do 38º FIPe, traduz a 
essência da perfeição de seus 
organizadores, do secretário 
Junior Trindade ao mais humilde 
colaborador, tudo sob a batuta do 
prefeito Francis Maris. 

Abrindo o quinquídio de 
shows nacionais, a renomada 

No tocante às premiações 
serão R$ 280 mil distribuídos aos 
vencedores das competições de 
pesca nas 5 categorias, da 
esportiva, a embarcada, de 
Canoas, Infanto-Juvenil (6 a 12 
anos), Sênior (Acima de 60 anos) 
e  p a r a  P o r t a d o r e s  d e  
Necessidades Especiais.

O maior prêmio será uma 
camionete Saveiro para equipe 
vencedora da prova de pesca 

dupla sertaneja César 
Menotti e Fabiano, numa noitada 
especial.

Para esta edição, o 
secretário Trindade adiantou ao 
JCC, que o festival priorizou o 
comercio local na Praça de 
Alimentação, (capital que fica na 
cidade), optando por um dos 
melhores parques de diversão 
para a área leste da arena, o Ita-
Park com preços acessíveis às 

variados prêmios como 
televisores, geladeiras, bicicletas 
e computadores.

embarcada motorizada. 
Nas demais premiações, 

uma lancha Marajó 17 pés, 7 
barcos, 7 motores e outros 

pela BR-364, rumo à 
capital mato-grossense. Os 
policiais localizaram o carro e 
abordaram a dupla. Alison estava 
com 290 pedras de diamante em 
dois sacos. Já Almir estava com 
180 pedras preciosas, além de um 
brinco e um pingente cravejado 
em diamante. Os dois também 
estavam como R$ 2,8 mil em 
dinheiro.

Conforme informações 
da polícia, os homens não 
explicaram no depoimento a 
origem das pedras e também não 
a p r e s e n t a r a m  n e n h u m  
documento de posse delas. 

A suspeita é que os 
diamantes tenham sido extraídos 
da Reserva Indígena Roosevelt, 
que fica em Rondônia.

 apreensão pela Policia 
Civil, de centenas de Apedras de diamantes 

extraídas ilegalmente de terra 
indígena em Comodoro, com a 
prisão de dois suspeitos, em 
flagrante, está sendo investigada 
pela Policia Federal de Cáceres, 
onde a bronca estourou. Na 
ocasião foram presos Almir 
Ribeiro de Carvalho Júnior, 43, 
ex-assessor da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso e 
Alison Celsa da Silveira.

Almir foi exonerado do 
cargo de assessor adjunto do 
gabinete da ALMT em outubro de 
2018 e seu comparsa Alison, era 

apenas passageiro do 
veículo em que ambos se 
encontravam na ocasião da 
abordagem. 

Com a dupla foram 
apreendidos 470 pedras de 
diamante,  uma das maiores 
apreensões desse tipo registradas 
no país. Segundo a Polícia Civil, a 
apreensão ocorreu no último 
sábado (6) após uma denúncia 
anônima de que dois homens 
estariam com as pedras preciosas 
dentro de um carro indo para 
Cuiabá.

De acordo com a Polícia 
Civil, a denúncia apontou que as 
duas pessoas estariam em um 

de Inovação. O projeto 
será completado ainda com a 
definição dos processos de 
interação dos setores do projeto e 
com a elaboração de um plano de 
ação  para  desenvolver  e  
fortalecer o Ecossistema Trilha 
de Inovação de Cáceres.

O  p r o j e t o  d e  
desenvolvimento regional e 
geração de emprego e renda será 
coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Mato 
Grosso (Fapemat) e parceiros 
institucionais Fundação Certi, 
Unemat, IFMT e Fiemt.

Como ponto de partida do 
p r o j e t o  s e r ã o  u t i l i z a d o s  
conjuntos de ambientes e 
mecanismos promotores de 
inovações (sistemas). Entre eles 
estão o Turismo, Hidrovia 
Paraguai-Paraná; Zona de 
Processamento de Exportação 
(ZPE); Decreto "Cidades Irmãs 
Gêmeas"; turismo; fronteira 
Brasil-Bolívia; agropecuária; 
pesca-piscicultura; serviços 
públicos de educação e saúde.

omo forma de induzir o 
d e s e n v o l v i m e n t o  Cregional por meio da 

ciência, tecnologia e inovação e 
melhorar a distribuição de renda 
no município e região de Cáceres, 
o Governo do Estado de Mato 
Grosso elaborou o projeto 
Ecossistema da Trilha de 
Inovação de Cáceres.

O projeto tem meta de 
atuar em pelo menos cinco 
frentes. Para concretizar os 
resultados do projeto, o governo e 
p a r c e i r o s  v ã o  l e v a n t a r  
informações sobre o ecossistema 
de inovação, considerando os 
atores locais, vocação econômica 
dos setores já instalados, 
potencial de áreas de negócios 
futuros, tendências de políticas e 
tecnologias.

O plano do Ecossistema 
da Trilha de Inovação de Cáceres 
vai ainda elaborar um Radar de 
Inovação dos setores econômicos 
e aferir o grau de maturidade do 
ecossistema para cada área 
estratégica. 

Além de mapear os 
gargalos e pontos fortes da Trilha 

FIPe EDIÇÃO 38

Cáceres abre hoje o maior
festival de pesca do planeta

Do sonho de um amante da pesca, ao maior evento turístico de Mato Grosso,  do Brasil e do planeta, o FIPe foi e continua a conversa séria dos pescadores

Da Redação

Secretário Junior Trindade e equipe se esmeraram na organização do 38º FIPe  

CARGA PRECIOSA

PF de Cáceres investiga
apreensão de diamante

PJC/MT c/ Redação

Diamantes e grana foram apreendidos com os suspeitos, pelos policiais  

Foto: Sugestiva

Governo investe em programa
para emprego e renda à região

POLÍTICA DE TECNOLOGIA

Secom/MT c/ Redação

Projeto será coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico   

Foto: Assessoria

Foto: Assessoria

08SOCIAL
Cáceres-MT, quarta-feira 10 de julho de 2019 www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

O casamento é a maior prova de 
amor e comprometimento que um 
casal pode realizar. E celebrando 
bodas o casal Faustino Natal e 
Elizabeth Marinho que brindam a 
data ao lado dos familiares e amigos. 
Durante a caminhada conjugal, 
muitas dificuldades, lutas, alegrias e 
tristezas vocês vivenciaram juntos, e  
ao longo de 49 anos o amor sempre 
falou mais alto superando e 
vencendo as barreiras. Vocês com 
certeza são um exemplo de vida e 
neste dia nós da família do JCC 
desejamos felicidades e harmonia 
com votos de que a chama do amor 
permaneça acesa para sempre. Tim 
tim!!!

A praia do Iate Clube volta a ser palco 
da melhor festa jovem, que une 
gerações a The Forest edição 2019 que 
acontece no sábado, dia 13. Som, 
Luzes, Tendas, Painel de Led e Djs 
renomados estarão no comando com 
Rock, House, Reggae, com o melhor da 
música eletrônica que toca nas 
melhores festas. Vale conferir.

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

Embelezando nossa High Society a 
ilustre aniversariante Christiane Neves 
que colheu ontem mais uma rosa no 
jardim da vida.Parabéns pela sua vida 
e que ela continue seguindo uma trilha 
de muita luz, paz, amor e tudo o que há 
de bom!

Brindando com a família CEAF mais um ano 
de vida a empresária Rosa Amaral Vitorino a 
quem enviamos os parabéns com votos de 
grandes realizações e muita saúde nesse novo 
ciclo de vida. Forte Abraço!

******************
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Anos!

Logo mais  a noite na arena da Sicmatur,  Cáceres abre oficialmente  o Festival Internacional de Pesca, marca registrada do turismo regional, em sua 38ª versão, após 40 anos de 
sua idealização e criação pelo saudoso Aderbal Michelis, o pirangueiro Adelino Ferreira e o jornalista-radialista Luizmar Faquini em 1979. Página 03

Nas ondas da emoção Cáceres
abre hoje o fantástico 38º FIPe
Nas ondas da emoção Cáceres
abre hoje o fantástico 38º FIPe

GARGALOS E SISTEMAS

Programa busca melhorar
emprego e renda na região

Como forma de induzir o 
desenvolvimento regional por meio da 
ciência, tecnologia e inovação e melhorar 
a distribuição de renda no município e 
região de Cáceres, o Governo de Mato 
Grosso elaborou o projeto Ecossistema 
da Trilha de Inovação de Cáceres. Como 
ponto de partida do projeto serão 
utilizados conjuntos de ambientes e 
mecanismos promotores de inovações 
(sistemas). 

Página 03

Plano vai elaborar um Radar de 
Inovação dos setores econômicos   

Foto: Divulgação

DIA DA CAÇA

Ladrão luta com vítima e
morre baleado na cabeça

Página 04

O ladrão Natan Diego Sanches 
Mendonça, foi executado com um tiro na 
cabeça, quando tentava roubar um veículo 
em Mirassol D'Oeste, região de Cáceres. 
Houve uma luta corporal e a vítima, Edilton 
Alves da Silva atirou contra o suspeito, 
acertando sua cabeça. Na confusão, a 
vítima também foi atingida com um tiro no 
pescoço e no braço, mas foi socorrida com 
vida. 

Em reação de vitima  ao roubo, algumas 
vezes o bandido vai pro espaço   

Foto: Ilustrativa

UNEMAT NA TELINHA

TV Globo vai mostrar como será
 faculdade intercultural indígena

O segundo episódio da série “Brasil em outras línguas”, do 
programa da Rede Globo “Como Será?”, que vai ao ar no próximo 
sábado, 13, mostrará o trabalho da Faculdade Intercultural Indígena 
(Faindi), da Unemat, pioneira e referência na América Latina na 
condução intercultural de uma proposta pedagógica de ensino 
diferenciado e de valorização étnica. Página 04

A Unemat já formou 450 professores e especializou 140 deles  

 Foto: Arquivo

Procon alerta os pais sobre férias escolares
Com o planejamento financeiro é possível 
realizar compras, fazer passeios e, mesmo 
a s s i m ,  m a n t e r - s e  l o n g e  d o  
superendividamento. Consultar as finanças é 
prioridade, reservando e estipulando uma parte 
do orçamento doméstico para os gastos que 

serão feitos durante este período. Página 05
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