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FESTANÇA RURAL
Uma das maiores feiras agropecuárias do interior de MT, antecipa grade de shows e espera mais de 100 mil presentes na Arena do Sindicato Rural em setembro

ExpoCáceres carimba passaportes
50 dias antes de abrir as porteiras
Foto: Wilson Kishi

A edição da 53ª ExpoCáceres que só abre as suas porteiras em
setembro, já começa a agitar a cidade e na próxima segunda feira, 5 de
agosto, começam as vendas da venda de passaportes promocionais em
vários pontos comerciais da cidade de Cáceres, incluindo os cinco shows:
Marília Mendonça, Hugo e Guilherme, Cleber e Cauan, Naiara Azevedo &
Forro Boys e Marcelo Viola e Ricardo. Página 03

SANGRADO NA FACA

Briga de rua termina em
morte de ex-presidiário
Fotos: Reprodução

Jeremias P. Leite, Pte do SRC, ultima preparativos para a ExpoCáceres

TRIAGEM SOCIAL

Unidade móvel OdontoSesc
atenderá 60 dias em Cáceres
Foto: Divulgação

Com serviços odontológicos e
incentivo a educação bucal, a unidade
móvel do OdontoSesc começará a atender
em Cáceres de 20 de agosto a 20 de
outubro. A unidade ficará estacionada no
pátio da unidade Sesc Ler Cáceres, no
Jardim Guanabara. Os serviços serão em
parceria Prefeitura Municipal/ Sesc MT
que oferecerá à comunidade de baixa
renda, serviços de atenção básica
qualificados.

José Zacarias fugiu da cadeia, mas não escapou da morte

O bandido José Zacarias de Oliveira Gomes, ex-presidiário da
cadeia pública de Poconé, protagonista de uma fuga em massa em
novembro do ano passado naquela casa penal foi assassinado a facadas na
da última sexta-feira (26), depois de ter se envolvido em uma briga com um
desafeto e levar várias facadas.Recapturado após a fuga, o marginal ficou
pouco tempo na rua, encontrando a morte. Página 04

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Carro em zig-zag provoca
acidente com duas mortes
Foto: Carlos Peres

Consultório-ônibus atenderá limpezas,
restaurações, odontopediatria. extrações, etc.

Página 03

LOCAL ESPECIAL

Em reunião com vereadores
artistas solicitam espaço fixo
Foto: Assessoria

Na última sexta-feira (26), na Câmara
Municipal de Cáceres, representantes da Associação
dos Artistas Plásticos do Estado de Mato Grosso
(ARTEMAT) Carlos Viana, Carlos Alberto Bosque.
Adelice Queirós e Idalina Gonçalves, reivindicaram
aos vereadores
um espaço permanente para
exposições fixas e itinerantes de pinturas, gravuras e
esculturas de artistas de Cáceres e do Estado.

Na colisão frontal duas mortes e danos totais nos veículos

Mais um gravíssimo Acidente aconteceu na MT 175, região de
Araputanga, resultando na morte de duas pessoas. O caso foi registrado na
manhã de sábado ultimo sentido Reserva do Cabaçal, quando um Sentra,
foi atingido por um veículo Kadett. Morrendo os dois motoristas. De
acordo com a Polícia Militar, o condutor do Sentra estava conduzindo em
zig-zag na pista. Página 04

Reunião aconteceu no gabinete
do Pte do legislativo de Cáceres

Página 03
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Transferidor no Compasso
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Manhã

EDITORIA

VERMELHOU!
Como diz aquele ditado, uma ferida a mais
numa lepra não assusta, e a noticia de que a
taxa extra na conta de luz dos brasileiros
será maior em agosto, com a volta da
bandeira tarifária vermelha no mês que
vem, mantém a práxis de o povo paga, faça
sol ou faça chuva. No tal patamar 1, que
implica cobrança adicional de R$ 4 para
cada 100 kWh (quilowatts-hora), quem se
consome é mesmo a gente, o consumidor.
Só pra explicar nossa bronca, em julho, já
houve valor adicional cm a bandeira
amarela e cobrança de R$ 1,50 para cada
100 kWh.
OURO SEM TOLO
Suspeitos vestidos e com distintivos falsos
da Policia Federal, viaturas a rigor,
roubaram na semana passada 718 kg de
ouro no terminal de cargas do Aeroporto
Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
A carga havia sido transportada pela
empresa Brink's em três carros-fortes até o
aeroporto às 8h daquela quinta feira, (25).
Do total, 24 malotes, com 565,5 kg, seriam
levados para Nova York, nos Estados
Unidos, e outros 7 malotes, com 153,4 kg,
seriam levados para Toronto, no Canadá,
mas ainda não foi revelado quem é o dono
do valor. Coisas to Brezil.
CHOQUE NO CHEQUE
A taxa de juros do cheque especial subiu
1,3 ponto percentual em junho, comparada
a maio, e chegou a 322,2% ao ano. Em
2019, os juros do cheque especial já
subiram 9,6 pontos percentuais. Os dados
foram divulgados no final de semana (26)
pelo Banco Central. Enquanto o governo
taxa a Selic em menos de 8% ao ano, a
poupança paga 6% idem aos poupadores, a
inflação escamoteada pelos poderosos
economeses não chega aos 5% em 2019, os
banqueiros enchem as burras no tal cheque
especial, Coisas to Brezil-II.
PACU ENLATADO
O 'Pacu enlatado' faz parte de um projeto de
pesquisa desenvolvido há mais de 20 anos
na UFMT que cria uma comida enlatada à
base de peixe. O objetivo é agregar valor ao
pescado, que é um produto bem consumido
no estado. O professor de tecnologia de
alimentos e nutrição, Paulo Afonso
Rossignoli, desenvolve o estudo com
alunos do campus de Cuiabá. Deve ser sem
cabeça que nem bacalhau, porque senão
complica, afinal, quem come cabeça de
pacu, pode querer vir pra MT e ficar por
aqui, e, já tem gente demasss pelaqui.
CASAL FELINO
Um guia de turismo flagrou o momento de
descanso de duas onças-pintadas, na
Comunidade Porto Jofre, em Poconé. De
acordo com o profissional, apesar de
grandes, trata-se de dois filhotes, um
macho e uma fêmea. Fosse aqui em
Cáceres, o Kishi já estaria com sua câmara
fotográfica internacional, clicando o casal
felino, mas como é Poco, Né, o jeito é
esperar que aquela bichona da Taiamã,
volte a desfilar na enseada da Baía do
Malheiro na primavera.
REI SOL & BACURI
Jornalista decano de Cáceres, Luizmar
Faquini ao ouvir a musica Rei Sol: São
Luiz, composição do editor do Correio
Cacerense ao padroeiro de Cáceres, disse
que ela deveria ser oficializada como hino
do local do santo homenageado e o pai do
Zé Bacuri sabe das coisas não é mesmo? O
musico Lorde Dannyelvis, agradece a
deferência.

Um comentário atribuído no
final de semana ao Prefeito de Cáceres,
renomado empresário Francis Maris
Cruz acerca da sucessão nas eleições
municipais de 2020, apontando
eventuais nomes que teriam o seu apoio,
viralizou na rede e foi assunto das
editorias de política nos sites locais,
regionais e mesmo da capital Cuiabá.
Claro, que balões de ensaio já
voaram antes, mencionando fulano ou
sicrano, como virtuais afilhados do
prefeito que cumpre seu segundo
mandato e estaria ainda segundo os mais
recentes pitacos, de olho numa vaga ao
senado da república em 2022,
representando a região oeste de Mato
Grosso.
Nada a duvidar que teria sucesso
nesta futura empreitada, analisando-se o
seu vasto conhecimento político e
visionário no empreendedorismo e a
falta de políticos atualmente sérios,
como opção para o eleitor, que em
relativo percentual, não vai mais em
conversa fiada, calejado que está de
promessas e falácias.
Francis realmente é um
referencial político como gestor, mas daí
a avaliar o simples apoio à vitória
sucessória, o caminho faz atalhos nas
especulações.
Quem há décadas esteve nos
bastidores da política tupiniquim, sabe
bem que o cenário eleitoral é marcado
por mudanças repentinas e
surpreendentes, que prestígio e votos
não se transferem com um estalar de
dedos. Realisticamente falando, é uma
das coisas mais difíceis de detectar em
marketing eleitoral e de certa forma
intrigante, pois muitos candidatos

apostam na transferência de
votos de uma determinada liderança
para que a sua candidatura ganhe corpo e
ou até se sair vitorioso, quebrando a cara
no pós-urnas.
Transferência de prestigio, de
boa avaliação, de força e coisas deste
tipo é algo duvidoso, pode até
influenciar pela perspectiva da
sequencia do trabalho pelo sucessor, ao
realizado pelo atual, aquele jargão de,
não se troca o certo pelo duvidoso, em
time que está ganhando, não se mexe e
coisas assim, mas a transferência de
prestigio e votos, pressupõe mais
argumentos.
Por exemplo, o perfil presente e
passado do afilhado, já que as pesquisas
internas de marketing, (falamos de
cátedra) mostram que o eleitor sim, pode
transferir o seu voto, desde que tenha

uma forte identificação com a
candidatura que ele se dispõe a votar.
Trocando em miúdos, o Zé não votou no
Francis nas últimas eleições em Cáceres,
mas se arrependeu ao avalizar sua boa
gestão, votaria agora nele, pudesse ele
ser reeleito, (não é o caso) e para que a
boa gestão continue, transferirá seu
voto em 2020 no candidato apoiado pelo
prefeito, ...desde que este candidato
tenha um perfil sério e um currículo de
trabalho feito em prol da comunidade,
unindo o útil ao agradável, perfeito?
Por isso, que evitamos chutar
fulano ou sicrano, embora a balança pese
favorável, a dois nomes, que
acreditamos invencíveis se somados na
chapa. Pra encurtar a conversa, nada
melhor que um impulso no turismo
atrelado à uma experiente educação, não
é mesmo? Bom Dia!

Viagem sem Rumo
Em recentes conversas nas três
federações classistas da Indústria, do
Comércio e Serviços e da Agricultura e
noutros setores da economia o assunto
foi levantado. Mas parece que não faz
muito sucesso.
A discussão é ampla e muito
complexa. Vai além das simples
discussões de momento em torno de
temas imediatos. Estou falando da
montagem de uma rede de inteligência
em Mato Grosso. O que significa isso?
perguntaria o leitor. Vamos à tentativa de
explicação. Tudo vem acontecendo
dentro de um casuísmo sem causa.
De um lado o governo do Estado
gerindo uma administração sem visão
estratégica de médio e de longo prazo.
De outro lado, as classes econômicas
também sem articulação política na
defesa dos interesses dos seus
investimentos. Nos dois lados falta a
visão estratégica para o futuro.
Tudo o que vem acontecendo no
estado de Mato Grosso tem sido feito
sem planejamento estratégico. Como o
Estado é rico e promissor existe uma

série de setores que não dão
errado. Mas uma visão estratégica de
curto, médio e de longo prazo não existe!
O governo do Estado não tem
planejadores que conheçam a realidade
ampliada da estrutura, da produção, dos
mercados interno e externo e dos
cenários próximos.
O governo vai pouco além do seu
caixa que vive sempre apertado. Quanto
mais a produção econômica produzir,
mais o Estado gastará e pedirá mais. Sem
corresponder pra que a produção alcance
custos mais baratos.
Os dois só se falam em casos
como a atual revisão de incentivos e
mexida tributária. Mas sem voz. Os
setores privados não tem voz política.
Isso, porque não montaram uma rede de
inteligência estratégica capaz de
confrontar o governo na sua ânsia de
arrecadas, gastar e de facilitar o seu lado.
Pode fazer leis. E faz!
Já que o governo vive preso na
máquina blindada do arrecadar e gastar
do jeito que pode, não é capaz de frear
esse círculo vicioso. A máquina do

EXPEDIENTE

Estado é gastadora e protegida
por leis e mais leis. Na sua leitura, os
aumentos da arrecadação de impostos
lhe pertencem pra pagar salários, custos
e direitos adquiridos. Do lado de lá, na
falta de uma rede de planejamento
futuro.
Os setores produtivos não sabem
como e nem com quem falar. Falam
sozinhos frequentemente. E nas crises!
Na vida normal eles se esquecem de se
articular pra terem voz e dizer ao Estado
o que eles desejam. Claro que este tema é
maior do que isso.
O que estamos falando é da falta
de uma inteligência. Por inteligência
entenda-se convergência de interesses
públicos e privados na construção de um
futuro sustentável e justo pra eles e pra
sociedade com mais de 3 milhões de
pessoas que vivem aqui.
***___Onofre Ribeiro é jornalista,
editor e apresentador de programas em
televisão, professor universitário e
consultor em comunicação e estratégias
políticas.
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SEGURA, PEÃO!

Tradicional feira realizada nas dependências do Parque de Exposição Dr. José Rodrigues Fontes, abre dia 18 de setembro com a estrela Marília Mendonça

Sindicato Rural inicia venda de
passaportes para ExpoCáceres
A
Da Redação

Foto: Wilson Kishi

edição da 53ª
ExpoCáceres que só abre
as suas porteiras em
setembro, já começa a agitar a
cidade e com antecedência a
direção do Sindicato Rural de
Cáceres, na pessoa de seu
Presidente Jeremias Pereira
Leite, anunciou a grade de shows
nacionais que estará animando os
dias desta que é uma das maiores
feiras agropecuárias do interior
de Mato Grosso.
O evento tradicional que é
realizado nas dependências do
Parque de Exposição Dr. José
Rodrigues Fontes, terá nesta
edição, dia 18/9 (Quarta) –
Marília Mendonça, Hugo e
Guilherme 19/09 (Quinta), 20/9
(Sexta) – Cleber e Cauan, 21/9
(Sábado) – Naiara Azevedo e
Forro Boys, e no encerramento
Marcelo Viola e Ricardo dia 22/9.
No lançamento oficial da
grade de show, Jeremias reuniu a
imprensa,
empresários do
comercio local e ruralistas.
Participaram da reunião, além do
presidente do sindicato Jeremias,
Pedro Correa, da Pedro Correa
Produções, Ricardo Castella,

dias de evento,
proporcionando aos empresários
a exposição de seus produtos na

UNIDADE MÓVEL

OdontoSesc estará atendendo
durante 2 meses em Cáceres
Assessoria c/ Redação

C

Reunião deu o ponta-pé inicial oficializando a 53ª ExpoCáceres no SRC

vice-presidente do SRC,
Ana Maria Vargas, Assessora
Especial de Gabinete,
representando o prefeito Francis
Maris Cruz, Zulema Figueiredo,
representante da Unemat e Eloy
Carlos, superintendente do Senar.
Esta semana foi
anunciado o início das vendas de
passaportes promocionais a partir
do dia 5 a 15 de agosto em vários
pontos comerciais da cidade de

Cáceres, incluindo os
cinco shows. No caso dos
camarotes, quem se interessar,
pode ter maiores informações
com Ordilete, pelo celular 06599963-5796.
Para este ano, o rodeio
que sempre conta com as
melhores tropas e cavalheiros, a
direção do sindicato rural estima
contar com mais de 100 mil
presentes na arena durante os 5

AUDIÊNCIA NO LEGISLATIVO

Artistas plásticos de Cáceres
solicitam espaço em reunião
Assessoria

A

conteceu na manhã da
última sexta-feira (26), no
Gabinete do Presidente da
Câmara Municipal de Cáceres, uma
reunião com representantes da
Associação dos Artistas Plásticos
do Estado de Mato Grosso
(ARTEMAT). Estiveram presentes
os vereadores Alvasir de Alencar
(PP), Claudio Henrique Donatoni
(PSDB), Jerônimo Gonçalves
(PSDB), Valdeníria Dutra (PSDB) e
o Presidente Rubens Macedo
(PTB).
A A RT E M AT f o i
representada pelos artistas Carlos
Viana, Carlos Alberto Bosque.
Adelice Queirós e por sua
Presidente, Idalina Gonçalves. Ela
afirmou que a reivindicação é por

bem como palestras de
atualização com as novas
tecnologias de mercado.

um espaço permanente para
exposições fixas e itinerantes de
pinturas, gravuras e esculturas de
artistas de Cáceres e do Estado.
Idalina relatou que um espaço havia
lhes sido prometido quando da
formulação do projeto original da
Casa da Cultura da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
“O térreo da Casa da
Cultura seria reservado para os
artesãos e o de cima para artistas
plásticos, mas acabou virando a
sede da Secretaria. Será uma
discussão longa, mas necessária, já
que há mais de 20 artistas plásticos
estabelecidos nacional e
internacionalmente na cidade e
muitos outros emergentes que
precisam desse espaço”, explicou a
Foto: Assessoria

artista.
O Secretário de Cultura e
Turismo, Junior Trindade, informou
que deslocar a Secretaria para outro
local seria difícil. “Compramos o
espaço de um antigo clube, mas
temos que reformá-lo por completo
e isso levará tempo”, disse.
Levantou-se a possibilidade de
utilizar a Casa do Coronel, próxima
à atual sede da Secretaria, mas seria
preciso dialogar com o responsável;
ele, segundo Idalina, não seria
contra a ideia.
A Artemat também buscou
junto aos vereadores apoio para a
realização de um Salão de Artes
Visuais.
Os vereadores ouviram as
reivindicações e se dispuseram a
buscar verbas com a União para a
viabilização dos projetos.

o m s e r v i ç o s
odontológicos e incentivo
a educação bucal, a
unidade móvel do OdontoSesc
chega em Cáceres em agosto. Os
atendimentos começam a partir
do dia 20 de agosto próximo, e
segue até dia 20 de outubro.
A unidade ficará
estacionada no pátio da unidade
Sesc Ler Cáceres, no bairro
Jardim Guanabara, na rua
Membeca, de segunda a sexta das
7h, às 17h.
Os serviços prestados
serão em parceria com a
Prefeitura Municipal de Cáceres,
que junto com o Sesc MT
oferecerá à comunidade de baixa
renda, serviços de atenção básica
qualificados. Dentre os
atendimentos estarão: limpezas,
restaurações, odontopediatria.
Extrações,
tratamento de
gengivas, etc e caso algum
paciente necessite de um
acompanhamento mais
específico, será encaminhado
para uma unidade básica de saúde
do município.
Essa é uma parceria do
Sesc Mato Grosso com a
Prefeitura de Cáceres, que

disponibilizam
consultórios, com quatro
dentistas para realizar um
atendimento de qualidade. Os
serviços e o local foram
escolhidos com participação da
comunidade.
A Prefeitura realizará a análise e
triagem das famílias, a partir dos
cadastros em seus programas
sociais, e essas terão prioridade
no atendimento.
A partir disso, será
elaborado um cronograma para
atender cada participante. A
unidade móvel conta com
módulos de atendimento
odontológico, com quatro
gabinetes (cadeiras de dentista),
totalmente equipados, inclusive
com serviço de Raios-X. Assim
que os atendimentos destinados
às famílias em vulnerabilidade
social forem concluídos, os
serviços serão disponibilizados
para o público geral.
A OdontoSesc é uma
unidade móvel do Sesc que visa
atender comunidades carentes
que possivelmente não teriam
acesso à consultórios dentistas.
Promovendo saúde e cidadania
na prevenção de doenças, por
meio da atenção básica. Foto: Assessoria

Atendimento começa dia 20 de agosto e segue até dia 20 de outubro

Carlinhos Viana esteve com colegas reivindicando espaço cultural
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SINA DE BANDIDO

Em novembro do ano passado, a vitima participou de uma fuga da cadeia de Poconé, saindo recentemente pelas vias legais para ser assassinado a facadas

Ex-presidiário é assassinado
com vários pontaços de faca
O
Da Redação

Foto: PM-MT

bandido José Zacarias de
Oliveira Gomes, 34, expresidiário da cadeia
pública de Poconé,
foi
assassinado a facadas naquela
cidade na tarde da última sextafeira (26), depois de ter se
envolvido em uma briga com um
desafeto e levar vários pontaços

pelo corpo.
Policiais militares
estiveram no local e realizaram
buscas na região, mas o suspeito
do homicídio não foi localizado.
O cadáver da vitima foi
encaminhado ao Instituto Médico
Legal de Cuiabá, para necrópsia e
posterior liberação aos

familiares.
José Zacarias era um
individuo perigoso e cumpriu
pena na cadeia de Poconé,
participando em novembro do
ano passado de um motim
seguido de fuga com outros 33
presidiários durante um banho de
sol, quando o grupo celerado

CARRO EM ZIG-ZAG

Acidente resulta na morte
de 2 motoristas na MT 175
Da Redação

M

ais um gravíssimo
Acidente aconteceu na
MT 175, região de
Araputanga, resultando na morte
de duas pessoas. O caso foi
registrado na manhã de sábado
ultimo e de acordo com a Polícia
Militar, dois carros bateram de
frente. Um dos motoristas morreu
no local e o outro morreu no
hospital.
O acidente ocorreu na

rodovia que liga
Araputanga, sentido ao
município de Reserva do
Cabaçal, trajeto onde um carro,
modelo Sentra, foi atingido por
um veículo Kadett. O condutor do
Kadet, Valdeli Rodrigues de
Oliveira, 60, morreu no local e
seu filho Leonardo Oliveira, foi
socorrido para o Hospital local e
em seguida levado para
tratamento em Cáceres.
Foto: Carlos Peres

Colisão praticamente destruiu veículos matando condutores

O condutor do Sentra,
José Aroldo do Nascimento
Rodrigues, 31, que residia em
Pontes e Lacerda e um passageiro
do referido automóvel, foram
encaminhados por uma
ambulância ao Hospital Regional
de Cáceres, porém o motorista
não resistiu e morreu no domingo
(28), permanecendo no HRC, o
passageiro.
Conforme testemunhas
informaram à PM, José Aroldo
foi flagrado em zigue-zague pela
rodovia, invadindo a pista
contrária, forçando Valdeli a
desviar para outra pista quando o
Kadett voltou para a rodovia,
aconteceu a colisão que deixou
ambos os veículos seriamente
danificados, resultando na morte
dos dois condutores.
O acidente deve ser
investigado pela Polícia Civil. Os
corpos das vítimas foram levados
ao Instituto Médico Legal (IML)
e a policia renova o alerta para o
perigo naquela estrada, exigindo
a maior cautela e atenção dos
motoristas, a fim de evitar
acidentes.

José Zacarias saiu da cadeia e encontrou a morte no meio da rua

agredir dois agentes que
estavam trabalhando, roubando
cinco pistolas e duas escopetas
das vitimas.
Na época, houve troca de
tiros, um dos presos acertou uma
coronhada num dos agentes, que
foi trancado dentro de uma cela e
a fuga mobilizou todas as polícias
da região, culminando após
vários dias de diligencias na
captura dos evadidos.
O fugitivo que estava
homiziado na casa de parentes, ao
ser recapturado pela polícia não

esboçou reação e foi
recambiado ao cadeião de
Poconé, onde passou mais uns
tempos chaveado atras das grades
até ganhar a liberdade pelas vias
legais.
Ultimamente, José
Zacarias ao voltar à liberdade, de
praxe continuou aprontando das
suas até encontrar a morte no final
de semana, espetado por facadas
pelo seu rival, (destino de todos
os fora da lei), que continua sem
identificação e ou localização.

CONTRABANDO

Caminhão com carga suspeita
tomba na região de Vila Bela
Da Redação

U

m caminhão carregado com
81 fardos de roupas
contrabandeadas da Bolívia
foi apreendido na última quarta-feira
(24) na região de Vila Bela da
Santíssima Trindade, região de
fronteira com a Bolívia e de acordo
com o Grupo Especial de Segurança
de Fronteira (Gefron), uma equipe
de policiais fazia patrulhamento na
região conhecida como Santa Clara
do Monte Cristo (Ponta do Aterro),
quando deparou com o bruto
tombado.
O caminhão estava
abandonado em uma curva à beira da
estrada e dentro dele os policias
encontraram 81 fardos de roupas
contrabandeadas da país vizinho,
cada fardo tem 120 kg de roupas sem
nota fiscal, constatando os policia do
Gefron, tratar-se de um crime de
contrabando.
O material foi entregue à

Polícia Federal em Cáceres,
a 220 km de Cuiabá.
O motorista do veículo não
foi encontrado, pois deve ter se

evadido após o acidente e
suspeitar que a policia com certeza
seria avisada do ocorrido, preferindo
o prejuízo a ser preso.
Foto: Gefron-MT

Carga de roupas foi apreendida pelo Gefron no bruto tombado
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CORTES DE GASTOS

A justificativa do prefeito no caso, é que houve uma queda significativa nos repasses referentes a distribuição do valor do FPM, ICMS e do FUNDEB

Cidade só atenderá a saúde
em urgências e emergências
Assessoria
Foto: Arquivo

seminários e
congressos.
Ainda neste contexto, a
Secretaria de Saúde Municipal
passará a atender somente
casos de urgência e emergência
até que a efetiva normalização
financeira do município.
A justificativa do
prefeito é que houve uma
queda significativa nos
repasses referentes a
distribuição do valor do Fundo
de Participação dos
Municípios (FPM), ICMS e do
FUNDEB – Fundo de

Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação, pelo Governo
Federal e Governo Estadual.
O g e s t o r Ta r c í s i o
Ferreira acrescenta, que houve
queda nas principais receitas
pelo desaquecimento da
economia, principalmente no
que se referem ao Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU); Imposto sobre
serviços de qualquer natureza
(Issqn), daí as contenções de

RIO AGUAPEI

Gefron e PF detém suspeitos
de grilo de terra na fronteira
Assessoria c/ Redação
Ordem do prefeito Tarcísio Ferreira, é corte total de gastos

O

município de Reserva
do Cabaçal está
passando por
dificuldades financeiras,
segundo o prefeito do
município, Tarcísio Ferreira, e
a ordem é corte total de gastos
até dezembro de 2019.
De acordo com a

publicação do Jornal Oficial
dos Municípios (AMM) na
semana passada, até as
impressões e cópias deverão ter
autorização do diretor de cada
setor para serem feitas.
O prefeito também
decretou a coleta de lixo
domiciliar intercalada na

semana, restringiu as
ligações de telefone fixo para
celular, ligações interurbanas,
suspensão do pagamento de
férias, subsídios e adicionais de
periculosidade antecipados e
os servidores também não
estão autorizados a
participarem de cursos,

S

ete pessoas, entre elas
uma mulher e duas
jovens de 21 e 18 anos,
foram presas por suspeita de
grilagem de propriedade
privada e desmatamento. O
fato ocorreu no último sábado
(27), no município de Porto
Esperidião, na região de
Cáceres.
Os suspeitos foram
encontrados por meio de ação
conjunta entre Polícia Federal e
Grupo Especial de Segurança
de Fronteira (Gefron), após
uma denúncia anônima.
Conforme o boletim de
ocorrência, a denúncia
informava sobre um grupo de
pessoas instaladas às margens
do Rio Aguapeí, com a
intenção de começar um
garimpo.
Ao chegaram ao local,
os policiais perceberam que
havia um acampamento que
caracterizava grilagem de

terra, além de uma vasta
área desmatada. Quando
avistaram as viaturas, os
suspeitos teriam atirado. Os
policiais revidaram e os
grileiros fugiram para a mata
mas foram detidos em seguida.
Após serem presos, os
suspeitos teriam revelado que
integram um grupo de grileiros
com a intenção de tomar parte
da propriedade. A polícia
também encontrou substâncias
análogas a maconha em posse
do suspeitos. Os detidos podem
responder pelos crimes de
grilagem, desmatamento,
associação criminosa e tráfico
de drogas. De acordo com um
decisão judicial, os presos
devem ser submetidos ao
pagamento de multa que varia
entre R$ 5 mil e R$ 100 mil por
pessoa que estava no
acampamento. Eles também
terão que reparar o dano
ambiental causado no local.
Foto: Gefron-MT

Acampamento dos invasores foi encontrado pelos policiais do Gefron
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Debate que tratou dos incentivos fiscais pelo governo e promoveu uma reforma tributária no Estado, foi muito intenso desde que o projeto chegou à Assembleia

Após quase 13 horas de debate
AL-MT aprovam reinstituição
Assessoria

Foto: Ronaldo Mazza

D

epois de quase 13 horas de
sessão extraordinária na
Assembleia Legislativa de
Mato Grosso (ALMT), e muito
debate, os deputados estaduais
aprovaram o Projeto de Lei
Complementar PLC 53, que trata da
reinstituição dos incentivos fiscais.
A sessão que iniciou às 19 horas da
última sexta-feira, prosseguiu
durante toda a noite e terminou
apenas no início da manhã de
sábado (27.07).
“Uma sessão muito longa.
Talvez a sessão mais longa deste
Parlamento. Mas cumprimos o
nosso papel. Analisamos esse
projeto que vai dar um incremento
de receita para o Estado, que corrigiu
distorções de setores que estavam
recebendo muitos incentivos e que
vai dar condições para que, num
futuro bem próximo, o governo
possa estar pagando os direitos dos
servidores, que é a RGA, os
professores, e é isso que nós estamos
trabalhando”, disse o Prtesidente da
Assembléia Eduardo Botelho.

Sessão emendou a madrugada até a manhã do sábado

Ele enfatizou acredita,
inclusive, que a meta de arrecadação
do governo a partir do próximo ano,
com as medidas valendo a partir de
janeiro, será maior do que o previsto,
de R$ 500 milhões. “Eu acho que a
meta é muito maior. Com o que está

aí no projeto deve arrecadar
algo em torno de R$ 700 a R$ 1
bilhão a mais”, disse.
Conforme Botelho, o debate
sobre a mensagem do Governo que
tratou dos incentivos fiscais e
promoveu uma reforma tributária no

FACADA RECORDE

Mesmo com a economia fraca
carga tributária é 35% do PIB

Estado, foi muito intenso
desde que o projeto chegou à
Assembleia. “Foi um debate intenso,
desde quando esse projeto chegou
aqui, nas comissões. Nós criamos
comissões para discutir cada setor
atingido. Então houve discussão
muito grande, muito intensa.
Fizemos uma sessão longa, muito
debatida. Eu acho que o projeto saiu
de bom tamanho,”
afirmou.
Para o presidente da Casa,
“foi o que tinha para ser feito, os
deputados escolheram as melhores
opções e nós vamos ter um projeto
que vai ajudar Mato Grosso, eu
tenho certeza. Houve alguns ajustes,
o que é normal”, disse,
argumentando que o governador
Mauro Mendes, já sabia das
mudanças. Botelho disse que o
projeto não ficou desfigurado como

houve conversa neste
sentido. “Houve muita conversa de
que desfigurou o projeto, mas não
teve nada disso”.
Botelho disse que o projeto
ficou no intermediário entre o que o
Governo pretendia e o que o setor
produtivo suporta. “Não podemos
matar de um lado para beneficiar
outro. Ficou no meio termo. É esse o
papel da Assembleia, encontrar esse
meio termo. Que o Estado possa
arrecadar mais, sim, porém, que não
crie prejuízos a ponto de inviabilizar
os setores”.
O projeto do Poder Executivo foi
aprovado com sete emendas,
embora mais de 70 tenham sido
apresentadas pelos deputados.
Conforme Botelho, isso se
deve ao fato de que a mensagem foi
amplamente debatida na Casa de
Leis.

PAUTA LIVRE

Pleno do TCE julga suspensão
de pagamento do Prêmio Saúde
Assessoria

Foto: Reprodução

A.E c/ Redação

M

esmo com a economia
“patinando”, a carga
tributária do País bateu
recorde histórico e atingiu 35,07%
do Produto Interno Bruto (PIB) em
2018, o equivalente a R$ 2,39
trilhões. O pico anterior da série,
iniciada em 1947, era de 2008. No
ano passado, cada brasileiro
recolheu em média R$ 11.494 em
impostos e precisou trabalhar 128
dias só para quitar compromissos
com o Fisco.
A maior parte foi recolhida
pela União (22,66% do PIB). Os

governos dos estados
ficaram com 8,65% do total,
principalmente por meio do ICMS.
Já as prefeituras recolheram 2,27%
da carga tributária, essencialmente
por meio de IPTU e Imposto Sobre
Serviços (ISS).
O secretário do Tesouro,
Mansueto Almeida, lembrou que a
carga tributária brasileira é alta na
comparação com os países da
América Latina e está cerca de dez
pontos do PIB acima da média da
região.
Ele destacou que o total de
Foto: Ilustrativa

A maior parte foi recolhida pela União (22,66% do PIB)

impostos pagos pelos
brasileiros é elevado por conta do
tamanho das despesas públicas.
“A gente tem uma carga
tributária alta, uma dívida pública
alta e que está crescendo, e ainda tem
um déficit fiscal alto. Se não quiser
cortar despesa, só aumentando a
carga tributária;”disse ele.
Apesar da quantidade de
impostos pagos, as contas do
governo federal fecharam fevereiro
no vermelho e registraram um rom
bode R $18,2 bilhões. Foi o quarto
pior resultado de toda a série
histórica, iniciada em 1997. Para
este ano, o governo busca atingir
uma meta fiscal, que, por conta do
desequilíbrio fiscal brasileiro, é de
um rombo de até R$ 139 bilhões.
Segundo o levantamento,
feito pelos economistas José
Roberto Afonso e Kleber de Castro,
o peso dos tributos sobre as
empresas e pessoas físicas teve um
crescimento de 1,33 ponto
porcentual em relação a 2017, o
maior salto em relação ao exercício
anterior dos últimos 17 anos.
O resultado reforçou os
questionamentos sobre a tese
aventada no final da década passada,
de que, após a crise global, teria
havido uma quebra estrutural na
trajetória crescente da carga
tributária brasileira.
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Dos 44 processos, 8 estão sob a relatoria do presidente da Corte de Contas

O

Pleno do Tribunal de Contas
de Mato Grosso se reúne
nesta terça-feira (30), a
partir das 8h30, para análise e
julgamento dos 44 processos
administrativos da pauta.
Entre eles Representações
de Natureza Interna (RNI) e Externa
(RNE), Recursos Ordinários e
Recursos de Agravo,
Levantamentos, Pedidos de
Rescisão,
Contas Anuais de Governo e
Contas Anuais de Gestão, Tomada
de Contas, Auditorias, Embargos de
Declaração e Concurso Público.
Desses 44 processos, oito
estão sob a relatoria do presidente da
Corte de Contas, conselheiro
Gonçalo Domingos de Campos
Neto, que irá decidir sobre pedidos

de agrupamentos de multas
dos entes fiscalizados e sobre
conflitos de competência entre
conselheiros.
Também constam da pauta
de julgamentos pedidos de
homologação para quatro medidas
cautelares concedidas pelos
conselheiros em Representações
Internas e Externas.
Entre elas a medida cautelar
concedida pelo conselheiro interino
Moises Maciel que determinou a
suspensão do pagamento do Prêmio
Saúde pela Secretaria Municipal de
Saúde de Cuiabá.
As sessões plenárias do
Tribunal de Contas podem ser
acompanhadas presencialmente, no
auditório Benedicto Vaz Figueiredo,
ou pela internet, por meio do Portal
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BOLA DIVIDIDA

Sem vencer desde o dia 4 de maio na Arena Pantanal, o Cuiabá até que vai pra cima dos adversários em casa, explora velocidade no ataque, mas não se segura

Em jejum na Arena Dourado
empata com Brasil de Pelotas
S.N/O.E c/ Redação
Foto: Assessoria CEC

J

ogando diante de sua fiel torcida
na Arena Pantanal em Cuiabá na
noite de sábado último, o
Dourado depois de sair na frente no
placar, não conseguiu segurar o
resultado e acabou por ceder um
empate singular ao adversário Grêmio
Brasil de Pelotas (RS).
O jogo foi pela 12ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B e o
gol dos cuiabanos saiu aos 26 minutos
da 2ª etapa, depois que Júnior Todinho
recebeu na ponta direita, pisou na bola
e mandou um chutaço com a perna
esquerda, no ângulo do goleiro Carlos
Eduardo.
O Brasil pressionou e aos 35
minutos, também do 2º tempo, Murilo

Rangel invadiu a área,
disputou com os adversários, tocou e
Diogo Oliveira chegou chutando
rasteiro, sem chances para o goleiro,
permanecendo o resultado durante os
90 minutos.
Sem vencer desde o dia 4 de
maio na Arena Pantanal, o Cuiabá foi
para cima desde o início, com bastante
velocidade no ataque, mas sem criar
chances claras de gol. As principais
jogadas saíam das movimentações de
Felipe Marques, Rincon, Alê e Hugo
Cabral, ou com os laterais Paulinho e
Jonas, em cruzamentos na área. Ainda
no primeiro tempo, o Brasil de Pelotas
criou apenas uma chance de gol, mas
foi perigosa. Aos 45 minutos, o meio-

mas isolou.
Na segunda etapa, o técnico
Itamar Schülle mexeu bem e o Cuiabá
voltou no abafa, agora com a
qualidade do volante Jean Patrick no
lugar do volante Escobar. Pouco
depois, o meia-atacante Junior
Todinho, que ficou duas rodadas
lesionado, também entrou no jogo.
Aos 26 minutos, Todinho
mostrou o porque é o jogador mais
decisivo da equipe e faz falta quando
não joga. Ele recebeu bola fora da área
e com muita categoria, fez um golaço
antológico na Arena Pantanal,
colocando a bola na gaveta do goleiro
Carlos Eduardo.
Porém, a comemoração dos

SEM CHANCES

Verdão de Lucas perde no Rio
amargando na zona da degola
S.N c/ Redação

O

Luverdense, que luta
desesperadamente para sair da
zona da degola, não conseguiu
ser superior ao Volta Redonda e foi
derrotado na tarde de domingo último de
por 2 a 1, no estádio Raulino, no Rio de
Janeiro e com o resultado, enquanto o
Tricolor de Aço assume a liderança do
grupo B, com 23 pontos, o time de Lucas
do Rio Verde segue na vice-lanterna com
12 na zona da degola. O próximo desafio
do Verdão do Norte será na segundafeira, 5 de agosto, contra o Boa Esporte.
O Luverdense começou
trocando passes no seu campo de defesa
e tentava avançar aos poucos. Bruno
Barra recebeu no meio, carregou e
tentou passar pela marcação, mas foi
desarmado por Helder. O Luverdense
tentou a inversão da jogada, o passe saiu
errado e caiu nos pés de Bruno Barra.
Em seguida o Verdão chegou com
Anderson Ligeiro. O Atacante se livrou
da marcação e experimentou de longe. A
bola passou perto do gol de Douglas
Borges.
O Voltaço reagiu tramou boa
triangulação no ataque, Douglas Lima
recebeu na frente e arriscou o chute, mas
Edson fez boa defesa e ficou com a bola.
Uma das primeiras chances no Raulino.
O Luverdense não deixou
barato, Da Silva invadiu a área do
Voltaço e bateu forte, mas Douglas
Borges faz boa defesa e salvou o
Tricolor de Aço. Em outra oportunidade,
Helder avançou pelo meio, passou para
Lucão que abriu para Samuel Balbino. O
Lateral arrancou e soltou a bomba e
quase marca o primeiro do time de Mato
Grosso.

O Luverdense pressionava o
Voltaço no Raulino de Oliveira. O time
de Lucas quase abriu o placar em duas
oportunidades, mas parou em Douglas
Borges, se destacando na partida apesar
do verdão ter sido superior no primeiro
tempo.
Na etapa complementar o
voltaço foi quem saiu com a bola e aos 8
minutos, Gedeílson roubou a bola,
Voltaço armou o contra-ataque, deixou
com Saulo Mineiro, que rolou para trás
para Naninho chegar enchendo o pé: 1 a
0 Volta. Na sequencia Nininho
novamente, na jogada, chutou a bola
desviou na marcação e explodiu no
travessão.
Na tentativa do segundo gol,
Wandinho mandou um voleio e obrigou

Edson a fazer grande defesa
para evitar o gol Voltaço. Naninho
cobrou falta, levantou a bola na área,
mas a bola foi direto nas mãos de Edson.
Aos 27 minutos, ficou tudo
igual no Raulino. Leo Goteira soltou
uma bomba de muito longe e acertou o
ângulo de Douglas Borge: 1 a 1. O
Luverdense não conseguiu segurar por
muito tempo o empate e aos 35 minutos,
Saulo Mineiro, que recebeu na frente,
tirou o goleiro e estufou as redes. E
quase marcou o terceiro através de Saulo
Mineiro, que novamente na jogada, viu o
goleiro adiantado, arriscou do meiocampo, mas mandou muito longe. Fim
de jogo aos 49 minutos da segunda
etapa, com o placar de 2 a 1 para o
Voltaço sobre o lanterna Luverdense.

Cuiabá pressionou na busca da vitória, mas não conseguiu

torcedores auriverdes durou
pouco. Aos 35 minutos, em jogada
isolada pela esquerda, o atacante
Murilo Rangel criou jogada e serviu o
meia Diogo Oliveira, que chutou forte
no canto direito do goleiro Victor
Souza.
O Cuiabá ainda pressionou na
busca da vitória que não acontece há
mais de dois meses e meio em casa,

dos 5.201 presentes na Arena.
O Dourado estacionou na 11ª
colocação com 16 pontos, enquanto o
Brasil de Pelotas foi para a 14ª
posição, com 14 pontos.
A equipe da mato-grossense
terá dois jogos seguidos fora de casa,
nesta terça-feira(30), contra o
Bragantino em Bragança e no dia 3 de
agosto, contra o CRB em Maceió.

Foto: Arquivo

Luverdense derrotado pelo Volta Redonda, continua na zona da degola
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*********************
Registramos completando data nova o
escritor cacerense José Ricardo Menacho,
que recebeu cumprimentos em peso da
sociedade, familiares e amigos da Unemat,
que admiram sua trajetória. Hoje nosso
carinho e vibrações positivas, rogando ao
Criador muita luz, sabedoria e felicidades
nesse novo ano. Parabéns!!!

By Rosane Michels

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

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

Imperdível o Workshop em Constelações Familiares que
acontecerá em Cáceres no dia 1º de Setembro com casal de
consteladores Marcos e Flávia Castro. Os ingressos já estão
a venda, com combos especiais para a família. Vale conferir.

Destaque VIP a ex alunas do CIC que sempre estão se reunindo
para brindar a amizade. Desta vez curtindo o por do sol no
Kaskata Flutuante, com as visitantes Jacy Maldonado e Avany
Leal. Momentos como esses ficam eternizados.

Esotérico

Aniversariou ontem a simpática Aévelim
Lima Barbosa, recebendo o carinho da
família, amigos e colegas de trabalho.
Felicidades e sucesso sempre.

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

O Sol em Leão se aproxima
de Marte e começa a receber
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário marcando um
período de maior e positivo
movimento em sua vida
social e aproximação de pessoas
interessantes. Uma pessoa especial, pode
mexer seriamente com seu coração e
libido.

O Sol em Leão se aproxima
de Marte e começa a receber
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário marcando um
período de movimento
positivo em sua vida
doméstica e na família. O momento pode
estar relacionado com uma reforma ou a
compra ou venda de um imóvel de
família.

O Sol em Leão se aproxima
de Marte e começa a receber
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário marcando um
período de boa
comunicação e de acordos
importantes envolvendo projetos e
contratos. A vida social ganha força e
movimento e novas e importantes
amizades podem ser feitas.

O Sol em Leão se aproxima
de Marte e começa a receber
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário marcando um
período de movimento
positivo e assertividade, especialmente
relacionados aos negócios e às finanças.
Um novo negócio ou contrato que envolve
o aumento de seus rendimentos pode ser
aprovado.

O Sol em seu signo se
aproxima de Marte e começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário marcando
um período de aumento da
energia vital e melhora da
saúde. Você estará ainda mais determinado e
voltado para o cumprimento de suas metas e
objetivos. mas tome cuidados redobrados
com a agressividade.

O Sol em Leão se aproxima
de Marte e começa a receber
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário marcando um
período em que a
n e c e s s i d a d e d e
distanciamento de pessoas vazias fica
mais intensa. Você vai preferir a
intimidade com pessoas de seu convívio a
qualquer atividade social.

O Sol em Leão se aproxima de
Marte e começa a receber um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário marcando um
período de movimento intenso
e agradável na vida social e atividades
prazerosas junto dos amigos. O momento
é ótimo para novos contatos comerciais
com grandes empresas, clubes e
instituições.

O Sol em Leão se aproxima de
Marte e começa a receber um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário marcando um período
de maior assertividade e
determinação a alcançar suas metas e
objetivos profissionais. O período pode
estar relacionado com a chegada de um
novo projeto, no qual você será totalmente
envolvido.

O Sol em Leão se aproxima de
Marte e começa a receber um
ótimo aspecto de Júpiter em
seu signo marcando um
período de crescimento e expansão, que
podem estar relacionados a uma viagem
internacional, que será marcada ou
realizada ou estudos fora de seu país. Seu
otimismo e fé serão renovados.

O Sol em Leão se aproxima de
Marte e começa a receber um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário marcando um
período de acordos e negociações
envolvendo uma grande soma de
dinheiro. processos envolvendo
heranças ou divórcios tendem a
beneficiá-lo. Uma parceria financeira
pode ser firmada.

O Sol em Leão se aproxima de
Marte e começa a receber um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário marcando um
período de movimento intenso
e agradável na vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos. Você estará
mais aberto e sociável, mais voltado para
parcerias e sociedades.

O Sol em Leão se aproxima de
Marte e começa a receber um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário marcando um
período de movimento intenso e positivo
em sua rotina, especialmente a de
trabalho. Um novo projeto, que trará
crescimento e expansão pode ser
aprovado e envolverá você diretamente.

