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PECUÁRIA DE CORTE

Acrimat em Ação chega a
Cáceres no início de março
Foto: Arquivo

Em sua edição comemorativa de 10 anos, o maior programa
itinerante da pecuária de corte de Mato Grosso, Acrimat em Ação, contará
com um dia de campo. A novidade consiste de visita técnica realizada a
uma propriedade localizada em um dos municípios polo visitados pela
equipe da Associação dos Criadores de Mato Grosso. Página 03

VIA REFORMA TRIBUTÁRIA

Governo Federal e governadores
entram em consenso sobre ICMS
Foto: Agencia Brasília

Acrimat em Ação chga em Cáceres nos 6 e 7 de março

ORIENTAÇÃO

Delegacia Regional promove palestra sobre Nova Lei
de Abuso de Autoridade para servidores em Cáceres

Para Governadores proposta tornaria inviável a execução orçamentária dos Estados

Governadores dos 27 Estados e do Distrito Federal e o Governo
Federal acertaram que alterações na forma de cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principalmente no preço
dos combustíveis, serão discutidas na Reforma Tributária. Página 06

Foto: Ilustrativa

Policiais das forças de
segurança da regional de Cáceres
participam amanhã (13) de uma palestra
sobre a Lei 13.869/2019 – Nova Lei de
Abuso de Autoridade, com o delegado
Marcel Gomes de Oliveira, integrante
da equipe da Delegacia de Homicídios e
Proteção à Pessoa de Cuiabá.

Mãe e filha morrem
em acidente na BR 174
em Conquista D'Oeste
Página 04

Policiais serão
orientados em palestra

Estudante que saiu de
Mirassol D'Oeste é preso em
Goiás com 17kg de cocaína

Página 03

SOLIDARIEDADE

Página 04

Juíza lança campanha para arrecadar
material escolar em Quatro Marcos

Nota MT realiza
2º sorteio do ano
nesta quinta-feira

Foto: Reprodução

A solidariedade e a
preocupação em incentivar a
permanência dos alunos em sala de aula
fizeram com que a juíza da Comarca de
São José dos Quatro Marcos, Lilian
Bartolazzi Bianchini Laurindo, tivesse a
ideia de promover uma campanha de
arrecadação de material escolar.

Página 05

Juíza Lilian Bartolazzi
Bianchini Laurindo

Página 04
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CALENDÁRIO
Hoje 12 de fevereiro de 2020, uma quartafeira; Dia de Darwin; Santo do Dia: Santa
Eulália; Anjo do dia: HAAMIAH, da
hierarquia angelical das POTÊNCIAS. São
os guardiões dos animais; Fase da Lua:
Cheia; Clima: Possibilidade de chuvas
(80%) com 15mm; Temperatura, com
mínima variando entre 21 e 24ºC, e a
máxima, entre 32 e 36ºC.
CONTROLE DE GASTOS
O Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, não se limitará somente na
fiscalização dos gastos públicos, mas
passará a medir a eficiência dos gastos.
Essa foi a fala do presidente, conselheiro
Guilherme Maluf. Durante a entrega de
tablets para os Agentes Comunitários de
Saúde de Cuiabá, no auditório da Escola
Superior de Contas. Ele ainda defendeu
investimentos em capacitação dos agentes
públicos e explicou que em breve será
lançado, um aplicativo de controle de
eficiência.
WORKSHOP PLANEJAR 2020
O terapeuta holístico Mauricio Jorge e a
terapeuta sistêmica Allyne Lima realizam
hoje em Cáceres o Workshop “Planejar um
2020”. O evento acontece no Espaço Ser e
Saber, as 19h30. As vagas são limitadas e o
investimento é de apenas R$ 71,00.
Inscrições estão sendo realizadas através
do telefone (65) 99974-0018.
NOVO CANIL
Foi inaugurado nesta segunda-feira, o
Canil do Grupo de Operações com Cães da
Delegacia em Rondonópolis. O canil tem
capacidade para dois cães K9 – Rango e
Xica, que iniciarão as operações no
próximo mês. A obra foi realizada em
parceria com a Justiça do Trabalho, o
Ministério Público do Trabalho) e a
Federação dos Conselhos Comunitários de
Segurança Pública do Estado de Mato
Grosso. Os recursos são provenientes de
TAC (Termo de Ajuste de Conduta) entre
os órgãos.
CRIANÇA NOTA 10
A Legião da Boa Vontade deu início à sua
tradicional iniciativa de mobilização social
em prol da educação com a campanha
Criança Nota 10 - Proteger a infância é
acreditar no futuro! A campanha tem como
objetivos principais auxiliar as famílias
que não dispõem de recursos financeiros
para a compra dos artigos escolares e
motivar meninas e meninos, a frequentar as
salas de aula e a dar prosseguimento aos
estudos. Nesse ano serão entregues mais de
15 mil kits de material escolar a crianças,
adolescentes e jovens atendidos pela
instituição e por organizações parceiras em
67 cidades do Brasil.

Redes sociais como retrocesso

O que haveria de ser considerado
promissor e a realidade do futuro,
exclusividade essa destinada ao mundo
digital, tem como vírus de sua primazia, a
mentira, também chamada de Fake News.
Pronunciada arduamente e,
frequentemente por pessoas socialmente
criminosas, vem tendo uma adesão muito
grande da classe política. Antes de
adentrarmos nas benesses que esse produto
tecnológico oferece à sociedade, é
importante dizer que a falta de consciência e
responsabilidade desses autores são
simplesmente absurdos e sem qualquer tipo
de pudor.
As redes sociais têm, como um de
seus compromissos, aproximar e
compartilhar informações de todos só
gêneros, sobre quaisquer assuntos, para
todas as classes sociais, irrestritamente.
São, na verdade, enciclopédias on
line de pesquisas em todos os ramos da
ciência e para a ciência. Tanto é que é, que as
livrarias não imprimem livros com os
mesmos objetivos. Se, e somente se, esta
poderosa ferramenta é tão útil, preciosa e
essencialmente imprescindível para toda a
sociedade, por que então, usá-la de forma
inconsequente?
Como é de conhecimento de toda a
sociedade, o presidente Jair Bolsonaro, foi
eleito na última eleição através de uma
campanha planejada e arquitetada com
esmero, pelas redes sociais. Este fato foi o
ponto chave para que o Brasil entendesse da
força que elas têm. Por conta dessa
realidade, as gráficas e editoras não se veem
exclusivas para imprimir panfletos e
fotografias para divulgação de seus nomes.
Além do mais, as redes sociais são
instrumentos de elaboração de projetos
aonde se criam jingles e outros muitos
utilizados no marketing digital. As redes

sociais vieram para ficar, até que os
profissionais da área encontrem outra
ferramenta capaz de superá-la. Dentro dessa
realidade, pergunta-se: Por que então
desmistificar um produto com potencial
tecnológico indiscutível?
Voltando ao assunto das mentiras
(fake News), quem mais usa e abusa das
mesmas para sustentar suas articulações
criminais, são exatamente aqueles que
possuem duas caras ou mais. Alguns deles,
talvez a maioria, são aqueles que se vestem
de humildes, para conquistar a confiança da
grande população brasileira e Mato Grosso,
é um desses estados com essa característica,
em potencial, diga-se de passagem.
Em época de eleição, usar as redes
sociais é o momento certo, ideal e
extremamente oportuno de se fazer valer o
“eu” COMO PESSSOA de bem para
aqueles que, eles próprios, os tornaram

miseráveis. São crápulas da política
que no momento certo sabem do poder das
redes sociais como veículo de comunicação
de massa.
Eles sabem, indiscutivelmente de
sua abrangência, e que, por elas, se é capaz
de ir até a lua num piscar de olhos. Assim
sendo, por que não utilizá-la para dizer que
é o mais PREPARADO para o cargo
almejado? Afinal, depois de eleitos, a
sociedade vai voltar para o seu
insignificante lugar, sendo tratado como
“indigente, por conta de sua incapacidade de
poder lutar para se manter, se ver, ou até
mesmo se sentir gente”.
As redes sociais são ferramentas da
modernidade, onde também ficam muitas
perguntas das quais, uma delas sobressai: o
que será do futuro das novas gerações?
___***Gilson Nunes é jornalista

Contradições acumuladas
Na semana passada o governador
Mauro Mendes precisou enfrentar uma
série de situações. A maioria em seu
desfavor. A primeira, foi o presidente
Jair Bolsonaro quem provocou os
governadores a baixar o preço dos
combustíveis, eliminando ou reduzindo
o valor dos impostos.
Vi r a l i z o u i m e d i a t a m e n t e .
Vídeos do governador durante a
campanha defendo menores impostos
sobre os combustíveis. Não poderá
porque esses tributos seguram parte do
orçamento estadual.
No segundo momento continuou
a brigada com setores econômicos do
Estado por contra da mini-reforma
tributária feita pelo governo.
A verdade é que o governador
está muito pressionado pelos setores
econômicos num crescente mal-estar
nas relações como há muito não se via
em Mato Grosso. Isso do ponto de vista
externo.
Do ponto de vista interno o
governador está preso nas diversas
blindagens do orçamento. Lembrando

que foi uma longa e minuciosa
construção pra dar garantias à máquina
pública de que ela comandaria os
impostos arrecadados no Estado.
A situação ficou assim: os
setores da economia se posicionando
como nunca fizeram antes defendendo
menor carga tributária. Os técnicos
fazendários fazem contas para uma
economia de mercado ideal. Os
empresários amargando custos mais
altos.
Concretamente, o que está em
jogo divide-se em duas vertentes, 1 – o
Governo precisa de mais dinheiro pra
pagar as suas contas. 2- Os empresários
não querem mais impostos. A população
não diz nada, embora seja quem pague a
conta no balcão do comércio.
Na prática só o governador tem a
perder do ponto de vista político, porque
a onda empresarial é crescente. Nos
bastidores é péssima a percepção sobre a
gestão. Isso sempre traz prejuízos
eleitorais futuros.
Nesta semana que passou
conversei com empresários a esse

EXPEDIENTE

respeito. Vão fincar pé. O
governo não pode fincar o pé
indefinidamente. O governador sabe que
o Estado gasta muito e gasta mal. Mas
está impedido por dezenas de leis a
mexer no orçamento. Porém, na visão de
empresários mais lúcidos, esta é a
chance de ouro dele mudar o discurso.
Aproveitando a onda que vem de fora
criar um discurso pra dentro do governo
de reformulações efetivas e mais
profundas.
Do contrário, nunca se mexerá
nesse mundo que vive à margem da
realidade. Cada vez mais ávido por
dinheiro, o setor público nunca abrirá
mão de tudo o que acumulou nas últimas
décadas.
O fato é que apareceu um claro e
crescente ambiente de contestação ao
sistema de impostos. Entendimento é o
mínimo que cabe nessa confusão. O
Estado precisa entender que os tempos a
cada dia são outros.
___***Onofre Ribeiro é jornalista em
Mato Grosso
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ORIENTAÇÃO

Evento tem apoio do Sinpol e será realizado quinta-feira, às 14h, no Cefapro de Cáceres

Delegacia Regional promove palestra sobre Nova Lei
de Abuso de Autoridade para servidores em Cáceres
Redação c/ Assessoria
Foto: Reprodução

PECUÁRIA DE CORTE

Acrimat em Ação contará com Dia de
Campo na Fazenda Girau em Cáceres
Redação c/ Assessoria

E

Delegado Marcel Gomes de Oliveira – Palestrante

P

oliciais das forças de
segurança da regional de
Cáceres participam
amanhã (13) de uma palestra
sobre a Lei 13.869/2019 – Nova
Lei de Abuso de Autoridade, com
o delegado Marcel Gomes de
Oliveira, integrante da equipe da
Delegacia de Homicídios e

Proteção à Pessoa de Cuiabá.
Promovida pela
Delegacia Regional da Polícia
Civil de Cáceres em parceria com
a subsede do Sindicato dos
Investigadores de Mato Grosso e
será realizada no auditório do
Cefapro (Rua Saracura – Bairro
Maracanãzinho), a partir das 14h.

O objetivo do evento é
orientar policiais quanto aos
novos tipos penais, e suas
consequências trazidas pela nova
lei que entrou em vigor em
janeiro deste ano,
proporcionando conhecimento
necessário para a atuação policial
e evitando incorrer em situações

m sua 10ª edição, o Acrimat
em Ação, maior programa
itinerante da pecuária de
corte mato-grossense, contará com
um dia de campo. A novidade
consiste de visita técnica realizada a
uma propriedade.
De acordo com o diretor
técnico, Francisco Manzi, nesta
edição, os municípios polo de cada
roda contarão pela primeira vez com
o Dia de Campo.
“Uma fazenda previamente
escolhida abrirá suas porteiras para
juntos, proprietário, equipe da
Acrimat e palestrante mostrarem in
loco tanto a aplicação prática do
tema da palestra como responder a
questionamentos dos pecuaristas
que forem ao evento”, explica
Manzi.
O Dia de Campo da Rota 1,
será realizado na Fazenda Girau, de
propriedade de Marcello Affonso,
localizada a três quilômetros de
Cáceres, na rodovia que leva ao
distrito de Vila Aparecida (MT-343).
No encontro, o palestrante da

primeira rota, Flávio Dutra,
participará de um bate papo
informativo com o tema 'Pecuária de
Corte de Sucesso: um caminho sem
volta”.
O presidente da Acrimat,
Oswaldo Ribeiro, destaca que o
objetivo é oferecer conhecimento
técnico sobre assuntos pertinentes à
pecuária de corte; fomentar
discussões que estimulem o
desenvolvimento da pecuária;
promover uma maior integração
entre os produtores e captar as
necessidades específicas de cada
região”.
A primeira cidade da Rota 1
a ser visitada será Pontes e Lacerda,
no dia 28 de fevereiro. No dia
seguinte, será Vila Bela da
Santíssima Trindade. Poconé
(02.03), Rio Branco (03.03) e São
José dos Quatro Marcos (04.03) são
os próximos municípios a receber a
comitiva da Acrimat.
O encerramento da Rota 1,
será em Cáceres, nos dias 6 e 7 de
março, com o Dia de Campo.
Foto: Arquivo

MEDIDA CAUTELAR

TCE suspende temporariamente pregão
eletrônico da Prefeitura de Cáceres
Assessoria TCE

O

conselheiro substituto
Luiz Carlos Pereira
solicitou que o prefeito
de Cáceres, Francis Maris Cruz,
encaminhe ao Tribunal de Contas
de Mato Grosso (TCE-MT), no
prazo de 15 dias, informações
sobre o Pregão Eletrônico nº
001/2020, bem como determinou
que o gestor se abstenha de dar
andamento no processo
licitatório até a decisão de mérito
da Corte de Contas.

O objeto do certame é a
escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de
serviços de tecnologia da
informação e comunicação, com
instrumentos de gestão em saúde
pública municipal, para atender
às necessidades da Secretaria de
Saúde de Cáceres.
A equipe de auditoria
apontou deficiência na pesquisa
de preço para realização do
certame, ausência de critérios
Foto: Arquivo

objetivos a serem
utilizados na avaliação do item,
prova de conceito e ofensa ao
princípio da publicidade, em
razão do descumprimento do
prazo mínimo entre a publicação
do edital e a data de abertura da
sessão pública da licitação.
O julgamento singular n°
067/LCP/2020 foi
disponibilizado na edição do
Diário Oficial de Contas desta
segunda-feira (10).
A decisão ainda será
analisada pelo Tribunal Pleno,
que decidirá pela homologação
ou não da medida cautelar.

Dia de Campo acontece na Fazenda Girau em Cáceres

COMUNICADO

Francis tem prazo de 15 dias para apresentar informações
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SOLIDARIEDADE

Caixas com o slogan “Lugar de criança é na escola” estão dispostas em 3 postos de coleta

Juíza lança campanha para arrecadar
material escolar em Quatro Marcos
A
Assessoria

Foto: Divulgação

solidariedade e a
preocupação em
incentivar a permanência
dos alunos em sala de aula
fizeram com que a juíza da
Comarca de São José dos Quatro
Marcos, Lilian Bartolazzi
Bianchini Laurindo, tivesse a

ideia de promover uma campanha
de arrecadação de material
escolar.
Caixas com o slogan
“Lugar de criança é na escola”
estão dispostas até
29 de
fevereiro, em três postos de
coleta: no Fórum da Comarca,

Supermercado Lima e
Atacado Marchi. E todo material
arrecadado será recolhido para
montagem de kits escolares.
O material será entregue
na primeira semana do ano letivo
de 2020 a cerca de 200 crianças,
de seis a 11 anos, matriculadas do

FATAL

Mãe e filha morrem em acidente
na BR 174 em Conquista D'Oeste
Da Redação

G

rave acidente
envolvendo um carro e
uma moto, deixa três

pessoas mortas. O fato aconteceu
na madrugada de segunda-feira,
10, no km 38 da BR 174, região
Foto: Reprodução

Veículo ficou com as quatro rodas pra cima

do município de Conquista
D'Oeste.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o veículo
Polo seguia sentido Nova
Lacerda a Conquista D'Oeste,
quando a motocicleta Titan
adentrou a BR numa curva,
atingindo o carro, que saiu da
pista.
A moto era conduzida por
uma jovem de 23 anos, moradora
de Conquista D'Oeste, ela estava
grávida e morreu na hora. No
veículo estava uma mulher de 30
anos e a filha dela de 13 anos,
também vieram a óbito no local
do acidente. O condutor do carro,
não estava no local da batida.
As causas do acidente
serão investigadas pela Polícia
Civil.

FLAGRANTE

Estudante que saiu de Mirassol D'Oeste
é preso em Goiás com 17kg de cocaína
Redação c/ DG

Foto: Diário de Goiás

E

m ação conjunta, Polícia
Rodoviária Federal e
Polícia Militar
prenderam em flagrante na BR
364, em São Simão, estado de
Goiás, um estudante de 29 anos,
por tráfico de drogas.
De acordo com
informações, o estudante foi
parado em uma fiscalização de
rotina, ele estava num Fiat
Prêmio que saiu de Mirassol
D'Oeste MT com destino a
Paranaiguara.
No momento da
abordagem, o estudante
apresentou nervosismo intenso, o
que chamou a atenção dos
policiais, que decidiram dar
aquela checagem mais detalhada,
sendo encontrado 17 tabletes de

Caixas estão dispostas em 3 pontos de coleta

1º ao 5º ano, da Escola
Estadual Lourenço Peruchi, no
Bairro Jardim Popular, que
atende crianças dos bairros que
compõem a 'grande' Vila Nova,
em São José dos Quatro Marcos.
Considerando que é
missão de todos promover a
proteção e os interesses das
crianças, a magistrada conclama
integrantes do Ministério
Público, Defensoria Pública,
OAB, prefeitura e câmara
municipal, Conselho Tutelar,
autoridades das Polícias Civil e
Militar e toda a população da
cidade para aderirem à campanha
de arrecadação de material
escolar. “O projeto tem dois
objetivos principais. O de
aproximar o Poder Judiciário das
crianças e adolescentes da
Comarca e de incentivar a
permanência dessas crianças na
escola.
Muitas delas são carentes
e muitas vezes não tem um
material adequado para o estudo,

mesmo que seja simples,
como um caderno bonito, lápis
colorido e borracha”, justifica a
juíza.
A agente da Infância e
Juventude da Comarca, Sandra de
Lima Longhi, diz que esta é a
segunda campanha de
arrecadação de material, mas
várias outras ações feitas pelo
Poder Judiciário que envolvem
crianças e adolescentes têm tido
boa aceitação da sociedade
quatro-marquense.
“A comunidade atendida
é muito carente e tem muitos
casos de pedido de pensão
alimentícia e de crianças
envolvidas com infrações, e, por
isso, vimos necessidade de apoio
e aproximação do Judiciário”, diz
ao revelar que tem esperança que
a campanha seja um sucesso.
“Nós, servidores do Fórum
vamos colaborar também”,
antecipa.
“Em outra oportunidade
faremos campanhas para outras

Estudante foi detido em abordagem de rotina

cocaína, totalizando cerca
de 17 quilos.
Diante dos fatos, o

suspeito foi encaminhado
a Delegacia de Polícia Civil de
São Simão.
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1005 PRÊMIOS

Estarão concorrendo 1.861.475 bilhetes gerados entre 1º e 31 de janeiro

Nota MT realiza 2º sorteio
do ano nesta quinta-feira
Assessoria Sefaz
Foto: Sefaz-MT

O Programa Nota MT
possui em seu cadastro

moradores dos 141
municípios de Mato Grosso.

CAPACITAÇÃO

Hospital de Câncer promove I Simpósio de
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
Redação c/ Assessoria

O

Cerca de 250 mil consumidores participam deste sorteio

S

erá realizado nesta quintafeira (13), o segundo
sorteio mensal do
Programa Nota MT neste ano.
Nele estarão concorrendo
1.861.475 bilhetes, gerados com
base nas notas fiscais emitidas de
1º a 31 de janeiro. É o segundo
maior número no programa,
perdendo apenas para o do mês de
dezembro, quando foram gerados
2.187.981 bilhetes.
Serão premiados cinco
consumidores com R$ 10 mil e
mais mil com prêmios de 500
reais. Como no mês anterior, o

sorteio acontecerá a partir
das 14h30min, na Secretaria de
Fazenda, em Cuiabá. Cerca de
250 mil consumidores participam
deste sorteio Os sorteios mensais,
de acordo com o calendário
divulgado pela Sefaz, ocorrem
sempre na segunda quinta-feira
de cada mês, com base nos
números sorteados pela Loteria
Federal no dia anterior. Durante o
ano de 2020 ocorrerão também
quatro concursos especiais, que
acontecem em datas
comemorativas. O primeiro é o de
Carnaval, no dia 19 de março e o

último, de Natal, no dia 17
de dezembro. Os sorteios
especiais distribuem 5 prêmios de
R$ 50 mil em cada um.
O primeiro sorteio de
2020 do Nota MT neste ano,
realizado no dia 08 de janeiro,
premiou 998 consumidores de
Mato Grosso e quatro moradores
de outros estados. Dos
premiados, 554 eram de Cuiabá e
Várzea Grande. Sinop teve 72
ganhadores, seguido de
Rondonópolis e Tangará da Serra
com 66 e 43 premiados,
respectivamente.

Hospital de Câncer de
M a t o G r o s s o
(HCanMT), por meio do
setor de Odontologia e do Núcleo
de Integração de Ensino,
Pesquisa e Saúde (Nieps),
promoverá o I Simpósio de
Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial.
O evento tem o objetivo
de reunir profissionais e
estudantes de odontologia e áreas
afins para discussões e
atualizações na área. Entre os
temas abordados estão: Cistos e
tumores dos maxilares:
Princípios e resultados do
tratamento conservador das
lesões dos maxilares e
Reconstrução óssea associada ao
tratamento dos tumores dos
maxilares; Antirreabsortivos e
Odontologia: Quais
medicamentos podem provocar
osteonecrose dos maxilares? e
Posso fazer implantes em
pacientes usuários de
Bisfosfonatos?
Durante Discussão de
casos clínicos. O Simpósio
acontece no dia 21 de março, das
08h às 18h, no Auditório da
instituição. As inscrições devem
ser feitas pelo site
www.hcancer.com.br (menu
Educação e depois Cursos e
Capacitações). Estudantes pagam
R$ 50 e profissionais R$ 70.
Serão emitidos certificados de
participação com 10 horas.
Maiores informações pelo
telefone: (65) 3648-7575 ramal
7605.

Palestrantes
Dr André Caroli Rocha:
especialista em Cirurgia e
T r a u m a t o l o g i a
Bucomaxilofacial, Mestre em
Patologia Bucal, Doutor em
Diagnóstico Bucal, assistente do
serviço do Colégio Brasileiro de
Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial (CTBMF) do
Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) e do Hospital
Regional Sul, titular do
departamento de Estomatologia
do Hospital AC Camargo.
Dr. Carlos Eduardo Xavier dos
Santos Ribeiro da Silva:
especialista em Estomatologia e
Cirurgia Bucomaxilofacial,
Mestre em Diagnóstico Bucal,
Doutor Pelo Departamento de
Otorrino e Cirurgia de Cabeça e
Pescoço da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), ExProfessor Titular de
Semiologia/Estomatologia da
Universidade Guarulhos (UNG),
Unicastelo e Universidade de
Santo Amaro (Unisa), Professor
da Escola de Aperfeiçoamento
profissional da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas
(APCD), Guardião do Serviço de
Cirurgia Bucomaxilofacial e
Odontologia Hospitalar da
Prevent Senior / Hospitais Sancta
Maggiore, Membro da Câmara
Técnica de Cirurgia
Bucomaxilofacial do Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo (Crosp).

Cáceres-MT, quarta-feira 12 de fevereiro de 2020

06
VIA REFORMA TRIBUTÁRIA

O consenso sobre a questão foi obtido durante o VIII Fórum Nacional de Governadores, em Brasília

Governo Federal e governadores
entram em consenso sobre ICMS

Assessoria/Secom-MT

Foto: Assessoria/Agência de Brasília

G

overnadores dos 27
Estados e do Distrito
Federal e o Governo
Federal acertaram que alterações
na forma de cobrança do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS),
principalmente no preço dos
combustíveis, serão discutidas na
Reforma Tributária.
A reforma foi feita pela
União e está em tramitação no
Congresso Nacional.
O consenso sobre a questão foi
obtido durante o VIII Fórum
Nacional de Governadores, em
Brasília, nesta terça-feira (11.02),
que teve a participação de
representantes do Governo
Federal, entre eles o ministro da
Fazenda, Paulo Guedes.
O governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes, explicou
que a proposta feita pelo
presidente Jair Bolsonaro

Governador Mauro Mendes participa do Fórum Nacional de Governadores, em Brasília

tornaria inviável a
execução orçamentária de todos
os Estados. Bolsonaro havia
sugerido que os governadores
deixassem de cobrar o ICMS
sobre os combustíveis, no
entanto, o imposto representa de

das receitas estaduais.
“Nenhum Estado tem
condições de fazer esse corte e
reduzir receita drasticamente,
pois não teríamos dinheiro para
pagar os policiais e os servidores,
para manter viaturas nas ruas e

RESÍDUOS SÓLIDOS

Prefeitura inaugura serviço de
coleta seletiva em Figueirópolis
Folha Regional

A

Prefeitura Municipal de
Figueirópolis D'Oeste,
através da Secretaria de
M e i o A m b i e n t e e
Desenvolvimento iniciou os
trabalhos de coleta seletiva do
l i x o n a c i d a d e .
O recolhimento acontece por
meio da campanha de educação
ambiental do Consórcio
Intermunicipal de
Desenvolvimento “Nascentes do
Pantanal”. A coleta seletiva é uma
das etapas mais importantes da
reciclagem, funcionando como
um processo de educação
ambiental, pois atua na seleção

dos materiais que se inicia todo o
trabalho. Além disso, sensibiliza
a comunidade sobre o problema
do desperdício de recursos
naturais e da poluição causada
pelo lixo. Trata-se de um sistema
de recolhimento de materiais
recicláveis descartados por
pessoas ou empresas, separados
em papéis, plásticos, vidros,
metais e orgânicos.
Entende-se por 'papel' os
jornais, revistas, cadernos, papel
de embrulho, caixas de leite 'Tetra
Pak' e caixas de papelão. Os
'plásticos' incluem garrafas de
refrigerante e água, brinquedos,
Foto: Ilustrativa

O lixo reciclável será recolhido nas quintas-feiras

potes e frascos de
produtos. Como 'metal' são
englobadas latas de alumínio,
aço, pregos, parafusos, arames,
produtos de ferro, zinco e bronze.
Os vidros são as garrafas e
garrafões em geral e frascos de
conserva. Vale ressaltar que não
devem ser misturados os
materiais a serem reciclados com
lixo orgânico, tais como restos de
comida, papel higiênico, fraldas,
cascas de legumes e frutas.
“Pedimos a colaboração de todos,
pois só assim iremos melhorar a
saúde da cidade e a qualidade de
vida das pessoas que trabalham
no setor de triagem. Queremos
agradecer a colaboração de todos
nesse primeiro dia de coleta
seletiva, porque é um trabalho
que se inicia com grandes
expectativas”, enfatiza o prefeito
municipal, Eduardo Vilela.
De acordo com a
Secretaria de Meio Ambiente
foram recolhidos 07 (sete) bigbags de resíduo reciclável só no
primeiro dia de coleta na cidade.
A Prefeitura informa que o lixo
reciclável só será recolhido nas
quintas-feiras. A coleta
convencional segue acontecendo
nas segundas e sextas-feiras.

VENDE-SE
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hospitais funcionando”,
exemplificou Mendes.
“Em nossa conversa com
o ministro Paulo Guedes, ficou
claro que na Reforma Tributária
teremos espaço para o diálogo e,
portanto, será o momento de
construir a melhor solução para o
Brasil, sem radicalizações”,
completou o governador.
Mauro Mendes também pontuou
que é intenção de todos os chefes
de Executivos Estaduais que seja
feita uma forma simplificada da
tributação, o que deve ocorrer na
proposta do Governo Federal.
“Queremos uma
tributação menor para o bem do
Brasil e de todos os brasileiros”,
finalizou o governador matogrossense.
VIII Fórum Nacional de

Governadores - Ainda durante o
encontro, os gestores trataram de
assuntos como Plano de
Promoção do Equilíbrio Fiscal
(PEF), Renovação do Fundeb;
Fundo de Participação dos
Estados (FPE); Plano Mais Brasil
(Pacto Federativo); Distribuição
dos Royalties de Petróleo; e
Securitização.
De acordo com Mendes,
os governadores pediram que seja
feita a renovação da legislação do
Fundeb, porém com um
financiamento maior por parte do
Governo Federal.
“Muitos Estados
precisam arcar com custos
elevados e precisamos que a
União contribua com um
financiamento maior para a
educação”.

RECLAMAÇÕES

Atendimento no Procon aumenta
75% em relação a janeiro de 2019
Assessoria

O

Procon estadual
contabilizou 4.440
registros em janeiro de
2020, o que representa um
aumento de 75% em relação ao
primeiro mês de 2019. Foram
2.911 atendimentos na forma
presencial, via Sistema Nacional
de Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec), e 1.529
online, pela plataforma
www.consumidor.gov.br.
Pelo Sindec, a área de
“Serviços essenciais” se mantém
no topo do ranking de janeiro de
2020, com 1.728 registros - quase
60% do total de registros via
sistema. Energia elétrica segue
como o assunto mais reclamado:
1.115 reclamações registradas.
Atrás de energia aparecem:
“Água/Esgoto”, com 314
reclamações, e “Telefonia
Celular”, com 176.
Nesses três assuntos que
ocupam o topo do ranking, a
cobrança indevida/abusiva é o
problema mais reclamado pelos
consumidores, sendo: “Energia
elétrica” com 1.027;
“Água/esgoto”, 287; e “Telefonia
Celular”, com 105.
Em segundo lugar no
ranking aparece a área de de
"Assuntos Financeiros", que
fechou janeiro com 552
reclamações, sendo: 158
registros para o assunto “Cartão
de Crédito”, 148 para "Banco

comercial" e 104 para
“Financeira”. A terceira posição
ficou com a área “Produtos”, com
326 registros. Para o assunto
“Combustível Automotivo
(Gasolina, Álcool, Diesel, Gás)”
foram 66 reclamações; “Telefone
( C o n v e n c i o n a l , C e l u l a r,
Interfone, Etc.)”, 33; e
“Eletroeletrônico Importado”,
17. A área “Serviços Privados”
ficou na quarta posição, com 229
registros. No assunto “Escola
(Pré, 1º, 2º Graus e Superior)”
foram registradas 34
reclamações; “Estabelecimento
comercial (supermercado, loja,
padaria, locadora, frutaria, etc.)”
teve 33; e “TV Por Assinatura
(Cabo, Satélite, Etc.)”, 23
registros.
A área “Saúde” ocupa o
quinto lugar do ranking com 62
reclamações. Em seguida aparece
a área “Habitação” com 10
registros. A sétima e última
posição do ranking é ocupada
pela área "Alimentos", com
quatro registros.
Pela plataforma
w w w. c o n s u m i d o r. g o v. b r o
Procon Estadual registrou 1.529
reclamações em janeiro deste
ano. A área ''Serviços
Financeiros” lidera com 539
reclamações. Em segundo lugar
estão ''Telecomunicações'', com
482 reclamações; e em terceiro,
“Água, energia e Gás”, com 83.

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

TRATAR 65-99988-9615

Cáceres-MT, quarta-feira 12 de fevereiro de 2020

GOLEADA

Agora, os auriverdes têm 13 pontos, contra 12 do vice-líder, União. O Colorado tem um jogo a menos

Com vitória Cuiabá retoma
liderança do Campeonato
Hebert de Souza/SN

Foto: Assessoria

O

Cuiabá reassumiu a
l i d e r a n ç a d o
Campeonato Matogrossense. Jogando em casa, na
Arena Pantanal, a equipe não deu
chances e derrotou o Sinop por 4 a
0, em partida adiantada da quinta
rodada da competição.
Agora, os auriverdes têm
13 pontos, contra 12 do vice-líder,
União. O Colorado tem um jogo a
menos. Já o Sinop permanece na
sexta colocação com 6 pontos,
também com uma partida a
menos.
O Sinop terá a chance de
se recuperar no próximo domingo
(16), quando volta a campo
contra o Mixto, no Gigante do
Norte. No mesmo dia, o Cuiabá
enfrentará o Araguaia.
O Dourado terá o mando

de campo e o jogo será
novamente na Arena Pantanal.
O jogo – Aos 12, o Cuiabá chegou
com perigo.
O atacante Caculé teve a
oportunidade da finalização, mas
acabou batendo fraco e o goleiro
do Sinop defendeu. Aos 17,
Arthur Caculé recebeu
cruzamento de Lenon pela
direita, subiu mais alto que a
defesa do Sinop e cabeceou para
abrir o placar.
O segundo não demorou a
sair. Alex Ruan, aos 25,
aproveitou cruzamento de
Maxwell e só teve o trabalho de
escorar para o gol. Pouco depois,
o Cuiabá voltou ao ataque, mas
parou na trave.
O terceiro saiu em jogada
individual, aos 38. Maxwell saiu

em velocidade, entrou na
área e chutou.
A bola passou entre as
pernas do goleiro do Sinop e
morreu no fundo da rede. Arthur
por pouco não ampliou, na
sequência. A bola chegou no
atacante que bateu bonito e
obrigou Pedro a fazer grande
defesa.
O Cuiabá voltou com tudo
no segundo tempo. Arthur
Caculé, logo aos 3 minutos, fez o
quarto. Ele recebeu cruzamento,
e, sozinho, ajeitou a bola e tocou
com categoria.
O Sinop tentou reagir a
partir da metade do primeiro
tempo. Juninho chegou a finalizar
e Mateus Nogueira defendeu. O
Galo ainda chegou a ameaçar nos

OFICIAL

Toninho Pesso anunciado como
novo técnico do Luverdense

Altair Anderli/SN

O

Luverdense Esporte
Clube anunciou que
Toninho Pesso é o novo
treinador da equipe no matogrossense e substituirá Zé
Roberto, que ficou por 3 meses no
cargo.
Toninho já comandou o
Mixto, por 4 vezes, a última foi na

temporada de 2018 onde foi
campeão da Copa Mato Grosso e
garantiu vaga para o time na Copa
do Brasil do ano passado. Ele
conhece bem o futebol matogrossense.
Ele terá grande desafio
porque o Luverdense amarga a
lanterna do Campeonato MatoFoto: Assessoria

Toninho Pesso terá pela frente grande desafio

grossense e ainda não
venceu no certame.
No momento, soma
apenas um ponto, com um empate
e três derrotas. O último revés foi
no domingo, diante do Poconé,
quando foi goleado por 4 a 1.
O anúncio da demissão do
ex-zagueiro Zé Roberto foi
postado na página oficial do
clube. “A diretoria agradece os
serviços prestados pelo eterno
capitão do Luverdense e lhe
deseja boa sorte nas jornadas
futuras”, consta no trecho da nota.
Zé Roberto, contratado
em novembro do ano passado, foi
o primeiro treinador do matogrossense a cair. Ele não
conseguiu conquistar os
torcedores como aconteceu à
época em que atuava como
jogador.
No comando do grupo,
não venceu partidas oficiais e
ainda acumulou a eliminação
precoce da Copa do Brasil, ao ser
derrotado por 3 a 1, pelo Bahia de
Feira.
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Cuiabá venceu com goleada

minutos seguintes, mas
não conseguiu marcar o gol de
honra.
Classificação
1º Cuiabá – 13
2º União de Rondonópolis – 12
3º Operário Várzea-grandense –

4º Nova Mutum – 7
5º Dom Bosco – 7
6º Sinop – 6
7º Poconé – 6
8º Mixto – 4
9º Luverdense – 1
10º Araguaia – 0

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Fazer aniversário é celebrar a vida. E no
rol dos aniversariantes registramos
Creuza Maciel que colheu mais uma rosa
no jardim da vida recebendo o carinho
especial dos filhos, nora, genro, netos e
amigos. Parabéns por mais um ano de
vida e que Deus lhe conceda mais,
sempre felizes e com saúde!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

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

**********

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
movimento intenso e positivo
em projetos que podem
envolver publicações,
publicidade, rádio e televisão, além de
promover a melhora do contato com pessoas
estrangeiras. Viagens internacionais podem
ocorrer neste período.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
intensidade e grande
atividade mental. Procure
organizar os pensamentos através da
reflexão e medite. O dia é ótimo para os
estudos. Uma viagem rápida pode ser uma
ótima aliada para o controle da ansiedade.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em seu signo indicando dias
de movimento intenso, mas
seguro em projetos que
envolvem investidores financeiros. O
período é ótimo para firmar parcerias. Os
investimentos em grandes negócios são
favorecidos.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias
em que é necessário
reorganizar seus gastos. O
período pode estar relacionado com um
projeto que começa a apresentar
pequenos lucros, depois de grande
investimento.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
movimento equilibrado na
vida social e possibilidade
de firmar novas parcerias e/ou sociedades.
O período é ótimo para fazer novos
contatos, pessoais e comerciais. Novas
amizades podem ser feitas.

Marte nos últimos graus de
seu signo começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
movimento intenso, mas
equilibrado, especialmente no trabalho.
Você está mais assertivo e decidido a
alcançar suas metas. O período é ótimo
para começar um novo projeto.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
intensa, mas equilibrada
atividade, especialmente no trabalho. O
período pode estar relacionado com o
surgimento de um projeto inovador ou um
novo emprego. Período ótimo para
começar uma nova atividade física.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
dias de renovação da
energia vital. Caso tenha passado por
uma fase de queda da energia com
problemas de saúde, este é um período
de recuperação. Dia ótimo para planejar
um novo.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
movimento intenso e
agradável na vida social e
possibilidade de um novo romance. Você
pode se apaixonar, caso ainda esteja só.
Um novo amor pode cruzar o seu caminho
e trazer mudanças ao seu coração.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
movimento intenso na vida
social e possibilidade de
novos projetos em equipe. Bons contatos
comerciais podem ser feitos. É possível
que você seja convidado a gerenciar uma
nova equipe de trabalho.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
maior envolvimento com
atividades domésticas e
contato com familiares. O período pode
estar relacionado com o início ou
conclusão de uma reforma. A compra ou
venda de um imóvel não está descartada.

Marte nos últimos graus de
Sagitário começa a receber
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando dias de
conclusão de projetos
profissionais e/ou planos de
negócios. O período pode estar relacionado
com a aprovação de uma promoção. De
uma maneira ou de outra, você está
determinado a alcançar as metas definidas.

Charme, simpatia e elegância fazem parte da personalidade
da querida Maria Aparecida Nepumuceno a quem desejamos
uma excelente quarta-feira. Grande abraço!

Nossos parabéns é
endereçado a querida
Edileuza da Silva
Oliveira, que apagou
mais uma velinha ontem.
Que esse novo ano seja de
realizações, vitórias e
felicidades.

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

Felicidades para você Eliane Batista por
este dia tão especial que é o seu
aniversário. Parabéns, que você possa
ter muitos anos de vida, abençoados e
felizes. Que seu coração, esteja sempre
em festa nesse ciclo que se inicia.
Parabéns!

