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FACADAS E PAULADAS
Vitima havia recebido uma ligação do ex-marido para receber os valores atrasados da pensão de 3 filhos e foi encontrada morta pela filha, na casa do pai assassino

Mulher marca encontro
com a morte em Cáceres
Foto: Reprodução

Sabino Guia da Silva, 52, foi preso na casa de parentes no Jardim
Planalto em Cáceres domingo último, horas após ter assassinado a facadas
e pauladas sua ex-mulher Dilma Maria Ribeiro, 50. O crime aconteceu na
casa do assassino na Rua Babaçu no Jd. Espírito Santo, numa cilada do
feminicida, com promessas de pagar pensão de três filhos menores, em
atraso. Página 03

LEI KANDIR

Governo descarta investir
em obra da ZPE de Cáceres
Foto: Arquivo

Feminicida Sabino Guia da Silva, armou cilada para executar ex-mulher

POSSE E TRÁFICO

Bad Boy de Pontes e Lacerda
roda nos States com armas
Fotos: Brazillian's-Time

Membros da gangue intitulada Primeiro
Comando de Massachusetts foram indiciados em
Tribunal Federal em Boston (Massachusetts) por
promover crimes violentos, incluindo tráfico de
drogas e armas de fogo, roubos e
sequestros.Dentre os presos, o brasileiro Rodrigo
Tavares, 19, vulgo “Dentinho”, acusado de porte
e posse ilegal de arma de fogo e de negociar
armas sem licença.

ZPE seria viável quando foi criada no final da década de 1980, segundo o governo

Um Elefante adormecido no papel e na gaveta há mais de 30 anos,
a polemica ZPE Zona de Processamento de Exportação , em Cáceres,
parece mesmo estar fadada a sua extinção, conforme enfatizou no final de
semana o governador Mauro Mendes, de que que não vê viabilidade em
investir dinheiro na obra, que não se justifica mais por causa da Lei Kandir.
Página 03

DESVIO FATAL

Acidente de Scania
com moto tira vida
de jovem açougueiro

Rodrigo Tavares (detalhe) foi preso
pelos Police-Ice do HSI de Boston

Página 04

FATALIDADE
Página 04

Motorista erra ponte
e carro cai no córrego
matando a passageira

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Federal de Cáceres critica
emendas para vender voto

Página 04

Foto: Assessoria

LEX-JURIS

O deputado federal por Mato
Grosso Leonardo Albuquerque ao falar
os comentários na Câmara Federal, de
que lideranças do Governo Bolsonaro
estariam oferecendo R$ 6 milhões em
emendas extraordinárias para votar a
Reforma da Previdência. Albuquerque
também teria recebido a oferta e foi
enfático em criticar as ofertas dizendo
jamais aceitar vender seu voto.

Veja hoje na coluna
Direito & Cidadania
quem deve pagar IPTU
Página 05

Dr. Leonardo foi enfático: “eu
não vendo meu voto por emendas!”

Página 06
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A covardia dos Irracionais
CASA DE ILUSÕES
Bronca de Mauro Mendes explode contra o
governo federal, que não reconheceu o
decreto de calamidade financeira de Mato
Grosso. Conforme ele, a União não
reconheceu porque obviamente, se
reconhecesse, teria que passar recursos
adicionais. Bravo e com razão, Mendes
disse que os governadores e prefeitos vão
de pires nas mãos, e daqui a pouco é melhor
ir sem o pires na mão, se não volta sem eles,
porque Brasília está virando uma fábrica de
ilusões.
OLHA O CHOQUE!
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) informou na última sexta-feira
(26) que a conta de luz terá cobrança extra
em maio. De acordo com a agência, a
bandeira tarifária passará da cor verde em
abril, na qual não há cobrança extra, para a
cor amarela no mês que vem. Desde
dezembro, a bandeira era mantida verde, e
não havia cobrança extra. Com isso, será
cobrado R$ 1 a mais na conta a cada 100
quilowatts-hora, o que não deixa de ser
novidade, né mesmo?
IMPREVIDÊNCIA
Para tentar ganhar a batalha da
comunicação, governo vai lançar nova
campanha publicitária a favor da reforma
da Previdência A verba inicial da
campanha é de R$ 40 milhões. A ideia é
manter a campanha no ar durante todo o
processo de votação, mas com uma
ofensiva mais forte nas primeiras seis
semanas, a partir do início do
funcionamento da comissão especial que
vai analisar o mérito das mudanças nas
regras de aposentadoria no país. Trocando
em miudos, pra perder na tal reforma, o
povo e claro, os aposentados vão pagar a
conta.
MEIO AMBIENTE
Um manifesto assinado por mais de 600
cientistas pede à União Europeia que as
negociações comerciais com o Brasil
sejam condicionadas à sustentabilidade.
Veja os detalhes deste manifesto publicado
na renomada revista "Science". Só no ano
passado, segundo um levantamento da
Universidade de Maryland, nos EUA, mais
de um milhão de hectares de florestas
primárias desapareceram no Brasil. Como
se pode observar, se não frear os
desmandos, portas vão se fechar e aí o
bicho pega.
DÉBITO OU CRÉDITO?
Os juros do cheque especial e do cartão de
crédito voltaram a subir em março,
informou o Banco Central na última sextafeira (26). No caso do cheque especial, a
taxa foi de 317,9% ao ano, em fevereiro,
para 322,7% ao ano, em março. Foi a
quinta alta seguida na taxa. Já os juros do
cartão de crédito passaram de 295,5% ao
ano, em fevereiro, para 299,5% ao ano, em
março. Sem surprise, boy, nóis tamos no
Brasil, e ai... é débito, ou crédito? Não
Sorria:Você está sendo roubado.
PREGÃO DO STF
O Supremo Tribunal Federal divulgou na
sexta-feira (26) pregão eletrônico para
contratação de um fornecedor para
refeições servidas pela Corte, com gasto
estimado de R$ 1,134 milhão. O menu
inclui bobó de camarão, camarão à baiana e
medalhões de lagosta com molho de
manteiga queimada, bacalhau à Gomes de
Sá, frigideira de siri, moqueca (capixaba e
baiana), arroz de pato, vitela assada,
codornas assadas; carrê de cordeiro,
medalhões de filé e “tournedos de filé”,
com molho de mostarda, pimenta e
castanha-de-caju com gengibre. Regados a
vinho tinto fino seco, Tannat ou
Assemblage. Sem comentário, e nem
precisa explicar, claro!

Na semana passada uma imagem
chocante viralizou na rede e felizmente
este editor não foi testemunha da
crueldade flagrante, de violência
registrada, qual seja, a de uma moradora
do Cohab Velha aqui em Cáceres, que
segundo a nota estaria incomodada com a
presença de um gato nas proximidades de
sua residência e resolvera se livrar do
animal.
O pobre, inocente e indefeso
bichano foi arrastado por cerca de 150
metros com uma corda amarrada ao
pescoço, só cessando a maldade, quando
um cidadão consciente, que estava na
esquina, repreendeu a sádica fulana, que
felizmente, desamarrou o gatinho,
abandonando-o ferido. Neste mundo nem
dirianos cão, para não ofender os
cachorros, mas de algumas pessoas
desanaturadas, aleluia, existe uma
maioria que respeita os animais ditos
irracionais e aqui fica mais uma vez, loas
aos integrantes da Associação de Ajuda
aos Animais de Cáceres, que, alertados
pelo vídeo nas mídias sociais, foram até o
local e nas imediações encontraram o
animal bastante debilitado e com
ferimentos no pescoço, levando a vitima a
uma clínica veterinária onde se encontra
em tratamento.
Anjos da Au-au-qui-Mia, cujas
mentes e mãos transformam com atos
cristãos bondade em ouro da vida, a
turminha da associação sabe que não vai
salvar o mundo, mas faz a sua parte,e, a
gente a nossa, elogiando a quem de direito
e rufando os irracionais bípedes que se
dizem humanos.
O pepino deu B.Ó, tá lá na Dona
Justa do Cisc e a covarde que judiava do
bichinho, enquadrada, infelizmente
mesmo se condenada, pode se beneficiar
de uma antiquada lei de 1998, a tal 9.605
que em seu Art. 32, disciplina in-verbis:
“Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir

ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos: Pena - detenção, de três meses a
um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas
penas quem realiza experiência dolorosa
ou cruel em animal vivo, ainda que para
fins didáticos ou científicos, quando
existirem recursos alternativos. § 2º A
pena é aumentada de um sexto a um terço,
se ocorre morte do animal.” Trocando em
miúdos, uma transação penal com
serviços a comunidade e C'est-Fini.
Oxalá, esta obrigação fosse alimentar com
ração especial animais de rua durante o
tempo da transação, sob pena de
revogação e cumprimento atras das
grades. A gente até fica aqui na torcida
para que o B.Ó em fase de I.P seja
processado e neste ínterim, a Câmara
Federal referende o PL, já aprovado no

Senado, e seja sancionada a lei
que eleva pena para crime de maus-tratos
a animais para 1 a 4 anos de detenção, com
ampliação da pena de multa.
Claro, que pela novattio-legis,
esta irracional não seria atingida, mas
futuros algozes de animais. Aqui em Mato
Grosso a lei nº 10.872 de 25 de abril/2019,
fresquinha portanto, foi sancionada pelo
governador Mauro Mendes, disciplina
que os pet shops, clínicas e hospitais
veterinários do estado, são obrigados a
denunciar à Delegacia Especializada do
Meio Ambiente (DEMA) casos de maus
tratos de animais que chegam à unidade.
A gente fica aqui na torcida da
aplicação desta lei, e que se cuide aqueles
covardes que agridem gatos, cães,
aprisionam passarinhos, porque acima da
lei, está Deus, cuja justiça nunca falha.

Mulher Brasileira em 1º Lugar
Quando resolvi hoje abordar esta
data, o Dia Nacional da Mulher, celebrado
anualmente neste dia 30 de abril no Brasil,
antevi que obviamente, muita gente iria
arguir que havia uma confusão de datas,
haja vista, que a data internacionalmente,
se comemora no dia 8 de março, claro, daí
o motivo especial de continuar
dissertando sobre este último dia do mês
de abril.
Minhas amigas, especialmente,
vocês, hoje é o nosso dia Nacional (em
letras maiúsculas), embora deveriam
reconhecer todos os dias do ano, como
sendo nossos, não é mesmo? Acredito,
que não por acaso, a data é véspera do Dia
Mundial do Trabalho, viu como chegamos
sempre na frente?
Pois é, mas vamos lá: esta data foi
criada para reforçar o desenvolvimento e
reeducação social sobre os direitos que as
mulheres deveriam ter na sociedade. Isso
porque, ao longo dos anos, as mulheres
enfrentaram e ainda enfrentam muitas
restrições nas diversas sociedades
predominantemente machistas e
patriarcais.
Assim como o Dia Internacional

da Mulher, comemorado como
dito supra em 8 de março, o Dia Nacional
da Mulher também homenageia e lembra
a luta das mulheres na conquista de seus
direitos. Infelizmente, o Dia Nacional da
Mulher não é devidamente difundido no
país, quiçá pela data internacional ter
ofuscado este 30 de abril, por ter se
desviado de seu foco nos últimos anos,
passando a ser visto como mais uma data
comercial. mas a gente não poderias
deixar passar em branco, este dia
nacional.
Somos a maioria em deveres, e
minoria em direitos, não escondemos que
nossa luta é pelo combate ao sexismo, à
misoginia e a todos os outros tipos de
discriminações contra o gênero feminino.
Pra concluir, importante ensejar
que o Dia Nacional da Mulher foi
instituído em 1980, através da lei nº 6.791,
de 9 de junho daquele ano e a escolha da
data é o dia do nascimento de Jerônima
Mesquita, uma homenagem a essa
enfermeira brasileira que liderou o
movimento feminista no Brasil e que
colaborou na criação do Conselho
Nacional das Mulheres.

EXPEDIENTE

a fundadora do Movimento
Bandeirante, cujo principal objetivo era
promover a inserção da mulher na
sociedade em áreas diversas. Jerônima
também esteve à frente de um importante
documento à época, chamado de
Manifesto Feminista. A história de
Jerônima é singular: apesar de nascer em
uma família privilegiada, com condições
financeiras exorbitantes à época, ela
desde a juventude se manteve próximo à
causa social, desde a saúde com a Cruz
Vermelha às lutas políticas pelo direito da
mulher. Esteve à frente, junto a outras
importantes personagens da história, de
feitos importantíssimos para os avanços
Brasileiros na luta feminista.
Sem dúvida alguma, sua memória
deve ser compartilhada e permanecer
viva, para que novos avanços em prol de
uma sociedade amplamente igualitária
sejam possíveis e se depender da gente, a
luta continua, com as bênçãos da Virgem
Maria; Bom Dia!
***___Rosane Michelis, é jornalista,
bacharel em geografia e pós graduada em
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CAIU A MÁSCARA

Objetivo fundamental da ZPE, a isenção tributária seria vantajosa antes da Lei Kandir, que libera exportação sem pagar impostos independente da instalação

Governo vê ZPE inviável
com política da lei Kandir
U
R.C.A c/ Redação

Foto: Arquivo

m Elefante adormecido
no papel e na gaveta há
mais de 30 anos, a
polemica ZPE Zona de
Processamento de Exportação ,
em Cáceres, parece mesmo estar
fadada a sua extinção, conforme
enfatizou na semana passada o
governador de Mato Grosso,
Mauro Mendes, de que que não
vê viabilidade em investir
dinheiro na obra, que não se
justifica mais por causa da Lei
Kandir. Conforme o governador,
a ZPE era viável quando houve o
decreto federal, no final da
década de 1980, porém, com as
mudanças na Legislação,
especialmente a Lei Kandir, o
governo só irá terminar a
construção se ver a viabilidade do
negócio. “Quando inventaram
isso, mais de 30 anos atrás, fazia
todo sentido. Porque dentro da
ZPE você teria isenção tributária
e seria muito vantajoso ir para lá.
Só que depois veio a Lei Kandir e
em qualquer lugar que se instala,

a s e r a l v o d e
investimentos e projetos
novamente no governo de Pedro
Taques. Uma licitação chegou a
ser feita para as obras, mas a
empresa entrou em recuperação
judicial em 2018. Ao assumir,
Mendes suspendeu o processo
para avaliar o caso e ainda não
anunciou uma decisão.
Na realidade, há mais de 3

TRÁFICO NA VISITA

Mulinhas são flagradas com
celulares e droga no tchêro
Da Redação

Palco politiqueiro, ZPE se resumiu até hoje em sonhos e planos

pode exportar sem pagar
imposto”, justificou Mendes em
entrevista no final de semana à
rádio Centro América. Para
Mauro Mendes, o governo só irá
aplicar recursos na ZPE se a
viabilidade for provada pelos
interessados no empreendimento.
“Eu quero ver a viabilidade desse

negócio, vão ter que me provar a
viabilidade. Prefeito, Federação
das Indústrias, governo, nossa
secretaria. Não vou meter R$ 15
milhões, R$ 20 milhões para
construir um prédio que depois
vira um elefante público. Isso é
dinheiro público.”
A ZPE de Cáceres passou

FEMINICÍDIO

Armou cilada para assassinar
ex-mulher a pauladas e facadas
Da Redação

U

m acerto para suposto
pagamento de pensão
alimentícia em atraso,
seria a causa de um feminicídio
registradona manhã de anteontem
em Cáceres na Rua Babaçu,
bairro Espírito Santo, quando
Sabino Guia da Silva, 52,
assassinou sua ex-mulher Dilma
Maria Ribeiro, 50 a golpes de
faca e pauladas.
Para a delegada da
Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher, Judá Maali
Marcondes, um crime bárbaro e
inaceitável, quando
se vê,
alguém retirar a vida de uma
mulher, mãe de 5 filhos,
simplesmente, porque esta não
quis mais conviver com ele.
O bárbaro crime segundo
a filha da vitima, Sabrine Guia

u m t r a m p o l i m
politiqueiro em Cáceres e as
cautelas de Mauro Mendes são
justificáveis, tanto pela genérica
L e i K a n d i r, c o m o p e l o
escoamento via hidrovia com
baixo calado do Rio Paraguai e
mínima produção der matéria
prima para processamento,
complementando eventuais
inviabilidades do projeto.

Ribeiro, 18, a primeira
pessoa a encontrar o cadáver da
mãe no interior da casa, local do
crime, um acerto de recebimento
de pensão alimentícia de três
filhos menores, pois Dilma
recebera um aviso de Sabino
residência, com isso, uma
emboscada do pai, que teria
combinado com sua mãe para
receber o dinheiro da pensão dos
filhos menores.
Conforme ela, como sua
mãe que estava separada de seu
pai há cerca der um ano devido as
agressões sofridas, saiu cedo, já
eram 11 horas e ela não voltava,
foi à sua procura e quando chegou
na residência encontrou a mãe
caída, sem sinais vitais e
desesperada comunicou-se com a
policia, que esteve no local de
Foto: Reprodução

providencias.
O assassino foi preso
horas após o crime,
tranquilamente na casa de
parentes onde havia se escondido
e ao ser localizado fumando um
cigarro, não esboçou reação,
entregando-se aos policiais e com
a maior frieza, confessando ter
matado a ex-mulher. Com o
covarde feminicida, os policias
aprenderam a faca utilizada no
crime. O corpo da vitima foi
removido ao IML para necrópsia
e a equipe especializada de
homicídios está na captura do
assassino, que se evadiu logo
após o covarde crime.
O velório de Dilma foi na
residência de familiares na
Avenida Getúlio Vargas, nas
proximidade e o sepultamento
aconteceu ontem no cemitério
Park dos Ipês.

O

manjado tráfico de drogas
em visitas a presos em
cadeias não surpreende os
agentes penitenciários, acostumados
com tal crime, sobretudo pelo
comportamento suspeito das mulas,
geralmente namoradas e ou amásias
de presos, que entrujam celulares,
baterias, carregadores, mutucas de
xibaba (maconha) e ou papelotes de
cocaína nas partes intimas.
As suspeitas se
confirmaram sábado último, quando
três mulheres foram detidas após
serem flagradas com celulares e
drogas escondidos no tchêro
(vagina) durante visita realizada pela
manhã na Cadeia Pública de
Cáceres.
Segundo a Direção da
Cadeia, o primeiro caso aconteceu
por volta de 9h00, quando uma
delas, iniciais E. M. S (34) visita de
um recluso, escondia na tal
perseguida pacotinho contendo
substância análoga a maconha

envolta a fita isolante.
Pouco mais de meia hora
após, às 9h40, foi a vez de M. F. R. S,
(39) passar pela necessária e legal
revista, e no baculejo, os agentes
perceberam algo suspeito em seu
corpo e a conduziram a uma sala
contígua onde uma agente procedeu
a revista e retirou de sua genitália um
micro aparelho celular envolvido em
um plástico. A colheita estava boa
pois 10 minutos após mais uma
mulinha disfarçada de visitante, a E.
E. F. R (20) submetida ao mesmo
procedimento, foi flagrada com dois
micros aparelhos e dois
carregadores, desta vez introduzidos
no cêsso, (ânus).
Todas as três traficantes
foram autuadas em flagrante pelo
crime cometido com a agravante do
local e recolhidas à disposição da
justiça e seus companheiros também
podem se complicar diante de
possível cumplicidade na tentada
recepção das drogas e celulares.
Foto: Ilustrativa

Genitálias são transformadas em mocós para o tráfico

Sabino Guia da Silva, confessou friamente a morte da ex-mulher
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ARMAS E FACÇÃO

Marginal de Pontes e Lacerda estava ilegal em Massachusetts nos States, integrando uma facção e foi preso acusado de portar e traficar armas

Operação nos Estados Unidos
prende “Dentinho” de Lacerda
Redação c/ Boston 25 News
Fotos: Brazillian's Time

Policia de Boston não dá folga, no detalhe, Rodrigo Tavares, o Dentinho

N

a última quinta feira, (25)
membros de uma gangue
intitulada Primeiro
Comando de Massachusetts (PCM)

foram indiciados em Tribunal
Federal em Boston (Massachusetts)
por promover crimes violentos no
estado, incluindo tráfico de drogas e

armas de fogo, roubos e sequestros.
Entre os presos denunciados, o
brasileiro Rodrigo Tavares, 19,
vulgo “Dentinho”, que residia de
forma ilegal e clandestina
ultimamente em Stoughton, acusado
de porte e posse ilegal de arma de
fogo e de negociar armas sem
licença.
A acusação de envolver-se
no negócio de armas de fogo sem
uma licença prevê uma sentença de
cinco anos de prisão, três deles, em
liberdade supervisionada além de
multa.
Já, a acusação de porte de
arma de fogo não registrada prevê
uma sentença de até 10 anos de
prisão, três anos de liberdade vigiada
e multa.
Vários policiais estiveram
envolvidos na prisão dos brasileiros,
de acordo com os dados policiais, os
membros estão ativamente

envolvidos em crimes
violentos, incluindo a venda ilegal
de armas de fogo, tráfico de drogas,
roubos, sequestros e assaltos
armados em inúmeras comunidades
em Massachusetts, incluindo
Boston, Malden, Everett,
Somerville, entre outras
comunidades.
Durante a investigação, a
polícia apreendeu 31 armas de fogo,
incluindo 27 pistolas, duas
espingardas de cano curto, uma
espingarda, um rifle e várias
centenas de cartuchos de munição.
Conforme o Procurador dos
Estados Unidos, Andrew E. Lelling,
as gangues que proliferam a
violência são um flagelo nas
comunidades e nos últimos meses,
membros do Primeiro Comando da
Massachusetts têm cometido crimes
graves e violentos: roubando

traficando armas de fogo e
até sequestrando uma jovem.
“Muitos dos réus neste caso
estão ilegalmente nos Estados
Unidos, e violaram o estado de
direito, conduzindo atos de
violência, enquanto lucravam com a
venda de narcóticos e armas”, disse
Peter C. Fitzhugh, agente especial do
Departamento de Imigração e
Alfândega (ICE), do Homeland
Security Investigations (HSI)
Boston em Boston.
Durante a investigação, que
resultou na prisão do pontes
lacerdense Rodrigo Tavares, a
polícia apreendeu 31 armas de fogo,
incluindo 27 pistolas, duas
espingardas de cano curto, uma
espingarda, um rifle e várias
centenas de cartuchos de munição.
Os réus são acusados de
cometerem várias infrações penais.

MEIO FIO E PORTÃO

Açougueiro morre ao tentar
desviar motoca de caminhão

Da Redação

M

ais uma morte registrada no
trânsito da região, desta feira,
em São José dos Quatro
Marcos na ultima sexta feira (26) um
acidente envolvendo o caminhão Scania
310 de placas QCX 2728 e a moto
Honda CG Sport de placas KAJ 8633,
que tirou a vida de Lindomar Sebastião
dos Reis, 29, açougueiro de um
supermercado naquela cidade da região
de Cáceres.
O acidente aconteceu na Rua
São Salvador, uma via praticamente
tranquila, mas que na hora do pico fica
movimentada, por ser quase como um
atalho para as ruas não pavimentadas
do Bairro Jardim Popular. Foi nesta rua
que por volta das 12h Lindomar
pilotando sua motocicleta, colidiu com
um caminhão.
Conforme o boletim de
ocorrência da Polícia Militar, moto e
caminhão trafegavam pela Rua São
Salvador sentido Bairro Jardim Popular
–centro, e segundo o condutor do
caminhão, Valmir Antonio da Silva, 44,
ele deu a sinalização que entraria a
esquerda na rua Rui Barbosa, e que ao
começar fazer a conversão à esquerda,
não viu a motocicleta, que surgiu logo
em seguida em alta velocidade tentando

ultrapassar pela esquerda.
Ainda segundo Valmir, como já
tinha feito a manobra, não sobrou espaço
para ultrapassagem, e nesse momento a
vitima que estava conduzindo a
motocicleta tentou desviar do caminhão
e perdeu o controle da moto colidindo
com o meio-fio da calçada e em
seguida no portão de uma residência.
Mesmo assustado com o
acidente, o motorista do caminhão

prestou socorro à vítima,
esperando pela chegada da ambulância,
que socorreu Lindomar ao Pronto
Atendimento do Hospital Municipal,
mas ele veio a falecer logo em seguida
devido aos graves ferimentos recebidos.
Presente a Policia Civil em apoio à PM e
a Politec providenciou a remoção do
morto ao IML para necropsia e posterior
liberação aos familiares para
sepultamento.
Foto: Pessoal

Vitima fatal Lindomar Reis estaria em alta velocidade

FIM DA LINHA

Operação apreende 20 quilos de coca em Mirassol D'Oeste
Assessoria c/ Redação

U

ma operação conjunta entre a
Polícia Militar (PM) de Alto
Araguaia e a Polícia Rodoviária
Foto: PRF/MT

Mula pegou a droga na fronteira
e iria pra Minas Gerais

Federal (PRF) resultou na interceptação
de 20kg de substância aparentando ser
pasta base de cocaína que estariam
sendo transportadas de Mirassol
D'Oeste para o estado de Minas Gerais.
A droga estava escondida em um
assoalho falso e a bomba de combustível
teve que ser desmontada para encontrar
o material.
Segundo informações
repassadas pela PM, a guarnição
recebeu uma informação da PRF que o
veículo Renalt Logan de cor cinza,
placas NPJ 5992 da cidade de Sorriso,
MT, teria passado por Alto Garças e

estaria indo para Alto Araguaia
em atitude suspeita. A guarnição saiu em
busca do veículo que foi localizado nas
proximidades do terminal ferroviário do
município e levado até o quartel do 15º
BPM.
Em uma busca detalhada, com
policiais militares e agentes da PRF, a
droga foi encontrada escondida em um
assoalho falso. O condutor do Logan, de
iniciais T.P.A, 27, foi encaminhado à
Delegacia, sendo autuado em flagrante
por tráfico de entorpecentes. Também
foram apreendidos R$783,00 em
espécie que estavam com o mulão.
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O contribuinte do IPTU é sempre o proprietário. A lei prevê que ele é o principal devedor do imposto, ainda que tenha ficado estabelecido no contrato de locação que o inquilino pagaria

Questão do IPTU:
quem paga a taxa?
Editoria

N

a hora de pagar o Imposto
Predial e Territorial
Urbano (IPTU) de um
imóvel sempre surge uma dúvida
em caso de aluguel. Quem é o
responsável pela conta: o locador
ou o inquilino? Pois bem,
segundo a Lei nº 8.245/1991,
também conhecida como Lei do
Inquilinato, o dono de um imóvel
pode incluir no contrato de
locação uma cláusula dizendo
que o locatário deverá pagar o
IPTU junto a outras despesas,
como aluguel e condomínio.
Contudo, o Código
Tributário Nacional diz que o
IPTU é um imposto que se refere
a propriedades. Portanto, o
responsável final pelo pagamento
é o dono da propriedade e não
quem aluga.
O contribuinte do IPTU é
sempre o proprietário. A lei prevê

locador e locatário
também conversem sobre elas e
assinem os papéis cientes de suas
responsabilidades.
O proprietário deve ficar
atento, pois normalmente,
quando fica definido que o
locatário do imóvel é o
responsável pelo pagamento do
IPTU, ele mesmo recebe o carnê
em casa e paga o tributo na data
definida, sem intermédio do
proprietário.
O problema desse
combinado é que, se o imposto
não for pago, é possível que o
que ele é o principal dono do imóvel só descubra a
devedor do imposto, ainda que inadimplência um bom tempo
tenha ficado estabelecido no depois, quando precisar alugar ou
contrato de locação que o vender o local para outra pessoa.
inquilino pagaria. Em outras
Ficar em dívida com a
palavras, se o imposto não for prefeitura acarreta em uma série
pago, a prefeitura cobrará a de restrições ao nome do
dívida do dono do imóvel, contribuinte. Além da multa,
independentemente do que ficou juros e correção monetária, ele
definido no contrato de aluguel. pode ser inscrito na dívida ativa e
Tanto para a prefeitura, quanto ter os bens executados.
para o condomínio, pouco
Portanto, é indicado que o
importa se o imóvel está alugado locador cheque anualmente se o
e qual foi o acordo entre locador e tributo foi mesmo pago pelo
locatário.
inquilino. Normalmente, essa
A responsabilização pelos informação fica disponível no
p a g a m e n t o s é s e m p r e d o site da Secretaria Municipal da
proprietário que, em última Fazenda de cada cidade e também
análise, pode até perder o imóvel aparece na "certidão negativa de
por conta de tais dívidas. Para que débitos" do contribuinte.
não haja qualquer dúvida ou malSe possível, os
entendido na hora de pagar o especialistas aconselham o
IPTU, os especialistas indicam proprietário a já embutir o valor
que o contrato de aluguel tenha do IPTU no pagamento do

aluguel. Dessa forma, não
correrá risco de ser surpreendido
pela inadimplência do locatário.
Se ficou acordado no
contrato de aluguel que o
inquilino ficaria responsável pelo
IPTU e o pagamento não foi feito,
o dono do imóvel pode entrar na
Justiça para tentar reaver esse
valor. Uma vez confirmado que o
pagamento era de
responsabilidade do locatário, o
juiz pode determinar rescisão do
contrato, despejo do inquilino e,
em alguns casos, execução fiscal
dos bens para pagamento da
dívida.
Contudo, é importante
lembrar que para a receita
municipal, o responsável pelo
imposto continua sendo o dono
do imóvel. Ainda que o contrato
de aluguel repasse o custo aos
inquilinos, se o tributo não for
pago, quem será prejudicado será
o proprietário.
Nesse caso, se o dono do
imóvel descobrir que o IPTU não
foi pago, é melhor ele pagar e
depois entrar na Justiça para
reaver esse valor do inquilino. Se
o locatário não concordar com o
valor a ser pago, é preciso
conversar com o locador ou com a
imobiliária responsável pelo
imóvel e considerar entrar com
um recurso administrativo na
Secretaria Municipal da Fazenda
ou em alguma subprefeitura.
Como o inquilino não

detém a propriedade do
bem, ele não pode fazer a
reclamação judicial ou
administrativa. Ele não tendo
legitimidade. isso tem que ser
feito via proprietário. Uma coisa
é certa, quem não paga o IPTU e
não entra com recurso
administrativo para reclamar os
valores, começa a ver a dívida
crescer. Primeiro, há incidência
de multa, correção monetária e
juros a cada mês de atraso.
Em seguida, a prefeitura
inscreve o nome do contribuinte
na dívida ativa do município e,
em alguns casos, no Cadastro
Informativo de créditos não
quitados do setor público federal
(Cadin).
A essa altura, o
contribuinte terá restrições no
CPF para pegar empréstimos no
banco, financiar a casa própria ou
fazer um financiamento
estudantil (Fies), por exemplo.
Por fim, dependendo do
valor da dívida, pode ser que o
locador vá para a Justiça e tenha
os bens executados -ou seja,
tomados para pagamento do
IPTU.
Em último caso, se não
houver bens para serem
executados, o próprio imóvel é
tomado, então, o negócio é
questão de clausulas do contrato,
com direitos e obrigações mutuas
de locador e inquilino, e, cada
parte cuidar de seus deveres, para
evitar contratempos.
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Conforme deputado federal de Cáceres, governo estaria oferecendo em emendas extraordinárias, vantagem de R$ 6 milhões para quem votar a favor da reforma

Dr. Leonardo diz que recusa
grana para aprovar reforma
Rádio Capital c/ Redação
Foto: Assessoria

O

deputado federal por
Mato Grosso Leonardo
Albuquerque (SD)
afirmou que são fortes os
comentários na Câmara Federal,
de que lideranças do Governo
Bolsonaro estariam oferecendo
R$ 6 milhões em emendas
extraordinárias aos novos
deputados, que votarem pela
Reforma da Previdência.
Albuquerque também teria
recebido a oferta.
O parlamentar não citou
nomes, mas uma fonte do
confirmou que as propostas
vieram das lideranças do PSL na
Câmara. Conforme apurou a
reportagem, elas estariam
conversando um a um com os
deputados com a oferta de
emenda. A prioridade seria buscar
quem está se posicionando a
favor e em partes do projeto de
Reforma da Previdência.
“Não dá para propor,
olha: 'nós vamos liberar R$ 6
milhões de emendas para os
novos deputados, mas tem que

apoio do presidente Jair
Bolsonaro (PSL), no Congresso
Nacional, classificou como
"indecorosa" e "criminosa" a
suposta oferta de R$ 40 milhões
em emendas parlamentares até
2022, para cada deputado que
votar a favor da reforma da
Previdência no plenário da
Câmara.
Líderes de cinco partidos
governistas confirmaram que o
ministro-chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni teria oferecido
destinar um extra de R$ 40
milhões em emendas
parlamentares até 2022, a cada
deputado federal que votasse a
Deputado Dr. Leonardo foi enfático: “jamais aceitaria propostas deste tipo!”

votar a Previdência
Social. Isso é o que? Não é propor
a velha política? Eu não aceito”,
criticou o parlamentar em
entrevista nesta semana ao
Programa Jornal da Capital, da
Rádio Capital FM (101.9). “Se o
presidente da República vier
oferecer para os novos emendas,
como forma de pressionar, aí é a

insistiu.
A s
e m e n d a s
extraordinárias seriam uma
forma do Governo 'agradar' os
novos deputados, que
começaram a legislatura neste
ano, e não possuem indicação de
emendas, tendo em vista que a
propositura precisa ser feita no
ano anterior. Até mesmo a base de

CORPORE-SANO

Zeferino II vai inaugurar
academia no dia das mães

Assessoria

O

s moradores do Bairro
Zeferino II, em São José
dos Quatro Marcos
ganharão uma Academia da
Saúde, segundo o prefeito
Ronaldo Floreano dos Santos.
“Estamos programando para o dia
11 ou 12 de maio, que vai
culminar com o Dias das Mães, a

favor da Reforma da
Previdência no plenário da
Câmara.
Denunciada pela
imprensa, a reportagem sobre as
ofertas, foi lida pelos deputados
da oposição e gerou uma grande
confusão
na Câmara, que
envolveu ofensas e troca de
empurrões no plenário da Casa,
inclusive, tendo o vice-líder do
Governo, o deputado José
Medeiros, chamado um colega de
parlamento de “vagabundo”
pelas as acusações, negando
qualquer tipo de negociação de
emendas na Câmara em troca de
votos pela reforma da

entrega da Academia da Saúde
aos moradores do bairro Zeferino
II”, afirmou.
O gestor agradeceu a
população e principalmente ao
presidente da associação de
moradores do bairro pela ajuda na
obra de revitalização da praça.
“Agradeço aos moradores
Foto: Facebook

Aparelhos já estão instalados, agradando de crianças a idosos

e principalmente o
presidente da associação de
moradores do bairro, que estão
nos ajudando a revitalizar a praça
da Cohab”, disse.
Floreano informou que
os equipamentos já foram
instalados e desde o momento da
instalação, os moradores do
bairro fizeram uso de todos os
aparelhos.
“O público está sendo
muito diversificado, incluindo
crianças e idosos”, destacou.
O prefeito observou que
no passado, o local era um
matagal e com os investimentos
vem se tornando em um ambiente
organizado e agradável para
encontros de amigos e propício
para a prática de esportes.
“Agradecemos ao
Ministério da Saúde, ao Senador
Welington Fagundes, à VicePrefeita Cida Rézio, aos nossos
Secretários Municipais e
Servidores Municipais, aos
Vereadores e à toda população
quatromarquense”, frisou.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

ERROU A PONTE

Carro cai no córrego
matando passageira
Da Redação

M

ais um acidente com
mais uma vitima fatal
veio a somar-se aos
demais na região de Cáceres,
onde ao que parece, a bruxa anda
solta e como o anterior que havia
ceifado quatro vidas, estetambém
aconteceu no perímetro rural,
distante cerca de 15 km de Pontes
e Lacerda, cidade vizinha de
Cáceres. O acidente aconteceu na
noite de sábado último, (28),
possivelmente devido a pouca
visibilidade, consequência do
excesso de poeira na estrada
vicinal.
No interior do veículo Gol
dirigido por Vanessa Fagundes

Anacleto, 31, estavam
mais quatro pessoas, que
retornavam para cidade e numa
curva, a motorista perdeu o
controle de direção, errando a
ponte, projetando-se o automóvel
dentro de um córrego. As vitimas
foram socorridas por militares do
corpo de bombeiros, presentes no
local com três viaturas,
encaminhadas ao hospital Vale do
Guaporé.
Dentre as vitimas, Maria
Vanderlei Fagundes 48 anos não
resistiu aos ferimentos, vindo a
falecer, enquanto que os demais
feridos foram medicados sem
maiores problemas.
Foto: Doc-Família

Maria Vanderlei Fagundes, não resistiu às lesões do acidente
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ÚLTIMO LANCE

Com o resultado, o time Mato-grossense soma três importantes pontos jogando fora de casa em sua estreia na segunda divisão do campeonato nacional da série B.

Nos acréscimos Dourado fatura
Tigre de Catarina em Criciúma
F
NSC-Total c/ Redação

Foto: Guilherme Hahn

oi no apagar das luzes.
Criciúma e Cuiabá
produziram pouco durante o
jogo de estreia da Série B do
Campeonato Brasileiro, na tarde de
sábado último no estádio Heriberto
Hülse, naquela cidade barriga-verde
sulista, ficando a emoção do grito de
gol para a prorrogação do segundo
tempo, os 48 minutos quando muitos
já se conformavam com o empate
sem gols. Numa arrancada final, o
atacante Júnior, do Dourado de
Cuiabá,aproveitou o contra-ataque
para balançar a rede tricolor
catarinense e garantir três pontos
fora de casa.
Com o resultado, o time

Mato-grossense soma três
importantes pontos jogando fora de
casa em sua estreia na segunda
divisão do campeonato nacional.
Antes do gol, o duelo era
marcado pelo equilíbrio, mas as duas
melhores chances estiveram do lado
dos visitantes. Na primeira tentativa,
aos 10 minutos do segundo tempo, o
zagueiro Edson Borges subiu de
cabeça e mandou a bola na trave do
Criciúma. Ele ainda ficou com o
rebote, mas chutou para fora.
O Cuiabá teve nova chance
aos 30 do segundo tempo, quando
Toty arriscou de longe e obrigou o
goleiro do Criciúma a espalmar. Na
sobra, faltou direção e a bola passou

pertinho do gol. O Tigre
também desperdiçou boa
oportunidade com Lúcio Flávio,
após bate-rebate na área aos 36 do
segundo tempo. Lúcio Flávio
conseguiu espaço e tentou de
bicicleta, mas a bola passou por cima
do gol.
Os donos da casa chegaram
a pressionar e levar perigo ao gol
adversário nos minutos finais, mas
sem sucesso. No primeiro tempo,
que teve poucas emoções, o Tigre
esteve perto de sair na frente aos 9
minutos, em um chute rasteiro de
Vinicius, mas a bola saiu pela linha
de fundo. O Cuiabá respondeu três
minutos depois com um chute de

ESTRÉIA EM CASA

Luverdense perde pênalti
empatando com Juventude
S.N c/ Redação

O

Luverdense não saiu de um
empate em 0 a 0 com o
Juventude de Caxias do Sul,
jogando em casa no Passo das Emas,
pela estreia na Série C do Campeonato
Brasileiro na tarde de domingo último,
em casa, no Passo das Emas. Com o
resultado o time Mato-grossense somou
um ponto, e está na sexta colocação do
grupo B. Na próxima rodada o
Luverdense vai enfrentar o São José, do
Rio Grande do Sul, no estádio Passo
D'Areia, em Porto Alegre.
O Luverdense entrou em
campo acelerado, já nos primeiro

minutos, em uma cobrança de
escanteio mandou a bola na trave,
levando muito perigo para o Juventude.
Na sequência teve outros dois escanteios
que não foram aproveitados. O time de
Caxias também teve sua oportunidade,
mas a zaga do LEC estava esperta e
afastou.
Aos 7 minutos, Abu, pela
esquerda lançou para Moisés que de
primeira chutou forte, a bola passou
tirando tinta da trave, mas não entrou. O
quarto escanteio do Luverdense pela
esquerda Samuel cobrou, levantou no
segundo poste, o Verdão fica com a
Foto: Sport-TV

Jogo foi de igual pra igual e o Verdão ainda perdeu um pênalti
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Juventude cobrou tiro de meta.
O time de Lucas continuou
insistindo pela esquerda, chegou muito
bem em lance que iniciou com Cauê,
mas o goleiro Edson fez uma bela
defesa. Em um outro lance o zagueiro
Elder tocou para Abu, que dominou e
chutou forte, obrigando o goleiro do
juventude a espalmar.
O bom desempenho do
Luverdense se manteve no segundo
turno, o lateral Recife bateu cruzado,
mas Sidimar tirou paara linha de fundo.
Samuel levantou para dentro da área e
zaga tirou novamente. Teve outra
oportunidade com Wilson Júnior de
cabeça, mas a bola acabou subindo e
passou por cima do travessão.
Aos 7 minutos o lateral
esquerdo Recife botou na frente,
Genilson viu que a bola estava passando
com perigo e parou a jogada com o braço
e o juiz marcou pênalti. Wilson, de perna
direita cobrou, mas a bola foi para fora.
Ainda pelo Luverdense, Samuel
dominou, mas Sidmar mandou para
linha de fundo. Ele mesmo cobrou
escanteio Douglas mandou de cabeça no
travessão, levando muito perigo para o
Juventude.
Aos 36, Lucas Braga tocou
para Moisés, que soltou uma bomba que
novamente explodiu no travessão,
levando ao desespero o goleiro do time
de Caxias. Aos 40, em cobrança de falta
Moisés, de pé direito bateu mal e irritou
a torcida. No último lance do jogo
Luverdense cobrou um escanteio, o
goleiro espalmou e o arbitro apitou o
final da partida.

Duelo teve igualdade no placar até o último minuto de jogo

afastou o perigo.
Uma mudança que não
estava nos planos acabou forçando o
técnico Gilson Kleina a queimar uma
das substituições do Criciúma ainda
no primeiro tempo: ao tentar evitar a
saída da bola pela linha de fundo, o
goleiro Bruno Grassi deslizou no
gramado e acabou se lesionando
sozinho, aos 18 minutos. Paulo
Gianezini assumiu a posição.
Um dos lances mais

polêmicos da partida foi
protagonizado pelo zagueiro Ednei,
do Cuiabá. Após a cobrança do
escanteio, Sandro cabeceou e a bola
foi afastada no alto pelo defensor.
Os jogadores do Criciúma
viram toque de mão e pediram
pênalti, mas a arbitragem mandou o
jogo seguir. O próximo jogo do
Cuiabá será no sábado, quando
recebe o Operário-PR, na Arena
Pantanal.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

08

*******************
Felicidades ao veterinário Sebastião
Silvestre dos Reis Filho, que ontem
marcou mais um golaço no placar da
vida. Que Deus lhe abençoe e lhe
conceda um ano de realizações e
muita saúde ao lado das pessoas que
ama.

By Rosane Michels

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

Esotérico
Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia em que os
problemas práticos serão
solucionados através de sua
interiorização e reflexão.
Procure buscar as respostas que precisa
através da meditação. Você pode se
surpreender com os resultados.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de boas
novidades relacionadas a
um projeto de trabalho que
envolve uma parceria financeira. O
momento pode estar relacionado com um
novo investimento, que começa a
apresentar bons resultados.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em seu signo,
indicando um dia de
oportunidades e boas
novidades em projetos em
equipe. É possível que você seja
convidado a gerenciar uma nova equipe de
trabalho. O momento é ótimo para romper
barreiras e alcançar metas mais difíceis.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e aproximação de
amigos e pessoas interessantes. Um
romance pode começar a qualquer
momento, se estiver só. Aproveite a boa
energia do dia para sair e divertir-se.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de boas
novidades em projetos
profissionais e um plano de
negócios, que será colocado em prática
rapidamente. O momento pode estar
relacionado a uma promoção ou a uma nova
oportunidade profissional.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de maior
contato e prazer em sua
casa e com a família. O momento é
ótimo para organizar sua vida doméstica
e cuidar de si mesmo. Quem sabe um
bom banho energético ou um pouco de
yoga e meditação?

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia em que
você estará mais aberto,
otimista e cheio de fé. Um projeto pode
começar a dar bons resultados ou uma
gostosa viagem pode ser marcada. O
momento é ótimo para rever seu
caminho espiritual.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de
movimento positivo e
agradável na vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Uma delas,
pode mexer mais intensamente com seu
coração e trazer algumas mudanças em
seus planos.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de intimidade. Você estará
mais sensual e com as emoções à flor da
pele. O dia é ótimo também para rever
projetos que envolvem uma parceria
financeira. Adie um novo investimento.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia em que
você estará mais voltado
para a organização de suas
finanças. O momento pede controle e
equilíbrio nos gastos. O dia é ótimo para
começar a planejar um novo projeto que
envolve o aumento de sua renda.

Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de
m o v i m e n t o n o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode estar
relacionado com uma boa notícia,
envolvendo uma sociedade comercial. Um
romance pode começar a qualquer
momento.

Lua em seu signo se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto do Sol em Touro,
indicando um dia de boas
conversas e convivência
com amigos. O momento pode envolver
também um bom contato comercial, que
pode resultar rapidamente em um novo
contrato. Dia ótimo para leituras e
estudos.

**************
Revendo amigos e familiares a
jornalista Susy Costa, que esteve na
Princesinha no fim de semana curtindo
dias de descanso e aproveitando para
matar saudades da terrinha. Desejamos
bom retorno a Fortaleza e um ano de
prosperidades e muitas realizações em
seu trabalho na TV Verdes Mares.

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

Brindando data nova nossa amiga de
longos anos Maria Aparecida Carvalho
Garcia. Maria que Deus coloque
grande bênçãos em sua vida e continue
te iluminando sempre. Feliz Aniversário
minha amiga.

Em tempo parabenizamos pela passagem de mais um natalício o
amigo Paulo Botelho a quem enviamos votos de felicidades, paz,
saúde e prosperidades. Felicidades mil!!

