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SEGURANÇA/CÁCERES
Além dos diferentes assuntos abordados na capacitação, a troca de experiências e a análise de boas práticas, também é fundamental para o aprimoramento

PJC capacita agentes para
atender violência doméstica
Foto: Arquivo

Cerca de 200 policiais civis e militares do município de Cáceres e
região participam de uma capacitação promovida pela Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher Criança e Idoso, em parceria com a 3ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública do
município, com objetivo aprimorar o atendimento a vítimas de violência
doméstica. Página 03

TIROS EM LACERDA

Forasteiro detido desperta
suspeita em morte na feira
Foto: Reprodução

Uma das monitoras de aulas é a delegada Judá Maali Marcondes

SEGUNDA EDIÇÃO

Suspeito Leonardo Barbosa é investigado no homicídio

Projeto Bazar Eco Solidário
visita residencial Aeroporto

O suspeito identificado como Leonardo dos Santos Barbosa, foi
abordado pela Polícia Militar na tarde de domingo último e levantou
suspeitas de envolvimento no homicidio cometido horas antes na feiralivre daquela cidade quando Claudemir Mansano foi mortoa tiros. O
forasteiro, Vilhenense especulava a morte e no hotel onde estava, a policia
apreendeu vários documentos estranhos. Página 04

Foto: Assessoria

No último final de semana, o
grupo alma solidária realizou a 2ª Edição
do Projeto Bazar Eco Solidário, no bairro
residencial Aeroporto. Contou com
parceria da Ascapan, Águas do Pantanal,
Interact Clube Cáceres, e 4ª Ciretran de
Cáceres. O Bazar é realizado três vezes
por ano nos bairros periféricos da cidade
de Cáceres, e acontece através da troca
solidária.

PROCESSO SELETIVO

IFMT encerra amanhã as
inscrições para vestibular
Foto: Arquivo

Bazar é desenvolvido pelo Alma
Solidária, formado por voluntários

Página 03

OUTUBRO ROSA

Prevenção mobiliza ações
na escola estadual S. Luiz

São mais de 1.200 vagas nos 18 campi e centros de referencia

Foto: Divulgação

Chega outubro e com ele, o tradicional
evento de prevenção ao Câncer de Mama,
protagonizado pelo Outubro Rosa, sensibilizando
diversos segmentos na campanha e em Cáceres, o
destaque fica pela mobilização na Escola Estadual
São Luiz, que há vários anos realiza durante todo
mês, ações que visem a sensibilização das mulheres
quanto a prevenção e importância do diagnóstico
precoce.

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) encerra amanhã as
inscrições para o vestibular 2020/1 e de acordo com o edital, são ofertadas
1.218 vagas em 18 campi e dois centros de referência. A prova do
Vestibular será no dia 24 de novembro e para participar do processo
seletivo, o candidato deve ter concluído o ensino médio ou equivalente até
a data da matrícula. Página 04

Exemplos de superação, Denilza
Luz, Val Janones e Rosilene Lacerda

Página 03
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Feliz-idade Excluída

Café
da

Manhã

Instituído pela Organização das
Nações Unidas, o Dia Internacional do
Idoso, comemorado ontem, 1º de
outubro, deveria ser uma oportunidade
para que as pessoas lembrassem que a
idade chega para todos, e que, com ela,
novas dificuldades surgem, embora
apesar de todas as desigualdades sociais
na terra de ninguém, a Pátria Amarga
Brasil, ainda é possível envelhecer com
relativa qualidade de vida, desde que às
nossas custas.
Com certo sacrifício, toureando
os obstáculos do cotidiano,
conseguimos, pelo menos, uma parte
privilegiada da sociedade, associar a
velhice à vida ativa, com busca por
hábitos saudáveis como atividade física,
alimentação saudável, e, claro, manter a
mente estimulada com novas atividades,
boas relações sociais, seja com a família,
amigos e colegas de trabalhos.
Importante que se diga, que isso é muito
digoreste, no relatório de palestras dos
políticos demagogos e alguns otimistas
geriatras, porque na realidade, no reino
tupiniquim ultimamente, a exclusão dos
idosos pela sociedade, tem sido visível
em nosso cotidiano.
Ser velho, se tornou sinônimo de
fraqueza, doença, uma coisa inútil,
incapaz de produzir bons frutos para a
sociedade, sendo muitas vezes
abandonados a espera da morte.
A velhice é muitas vezes
considerada como uma degradação
física e psicológica, sendo que esses
conceitos são injustos, pois velhice não
significa decadência, pelo contrário, é
uma fase de grande riqueza e vitalidade
do ser humano, o momento em que o
indivíduo olha para traz e ver o quanto

EDITORIA

APAGANDO O FOGO
O senador Jayme Campos testa a sua
capacidade de articulador e apaziguador. E
o desafio é grande: mediar um possível
entendimento entre o governador Mauro
Mendes e o prefeito de Cuiabá, Emanuel
Pinheiro. Ambos estiveram no mesmo
espaço última sexta-feira (27), na
inauguração do Ginásio Fiotão, mas não
trocaram palavras. Um cumprimento frio
foi o único contato visível. De olho em
2020, Jayme busca, ao menos, reduzir a
animosidade entre os dois líderes.
DESQUALIFICADOS
Mais de 189,7 mil trabalhadores precisam
receber qualificação para ocupações
industriais nos níveis superior, técnico,
qualificação e aperfeiçoamento entre 2019
e 2023 em Mato Grosso. Os dados são do
Mapa do Trabalho Industrial, elaborado
pelo Senai para subsidiar a oferta de cursos
da instituição. Essas ocupações têm em sua
formação conhecimentos de base industrial
e por isso são oferecidas pelo Senai, mas os
profissionais podem atuar em qualquer
setor da economia.
HOSPITAL/CÂNCER
O Hospital do Câncer de Mato Grosso
(HCanMT) atenderá no dia 19 em são José
dos Quatro Marcos, na Unidade de Saúde
Jardim Popular com atendimentos da
Campanha de Prevenção de Câncer. Serão
ofertados 50 Exames de Mamas, 50
Exames de Pele, 50 Exames de Próstata,
100 Exames Bucal e 100 Exames de CCO Preventivo do Colo do Útero. Os
interessados poderão procurar sua unidade
de saúde ou Agente de Saúde Comunitário,
com cópias do RG, CPF, Cartão SUS e
comprovante de endereço.
NOTA-MT MESMO
Ultrapassou na segunda-feira (30) a marca
dos 150 mil contribuintes cadastrados no
Programa Nota MT, da Secretaria de
Estado de Fazenda, chegando já a 151.028.
Em um mês, o número de participantes
aumentou em quase 50%. No dia 30 de
agosto, o programa tinha 101.915
consumidores cadastrados. Curioso, que
este editor foi fazerseu cadastro, mas ficou
invalidado devido o telefone constar o
DDD de sua cidade em São Paulo; seria
apenas para mato-grossenses genuinos?
IMPREVIDÊNCIA
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
determinou que agentes penitenciários de
Mato Grosso recebam R$ 20 milhões, de
forma retroativa, descontados
indevidamente pelo Mato Grosso
Previdência MT Prev. A decisão faz parte
de pedido proposto pelo Sindicato que
suspende a cobrança da contribuição
previdenciária sobre os salários de
aposentados dos servidores tais como:
adicional noturno, adicional de
insalubridade, terço de férias e serviços
extraordinários. Sinal que não é só no
federal que abusam dos aposentados.
SONHA, ZÉ!
Projeto de lei na AL-M dispõe a
obrigatoriedade das empresas prestadoras
de serviços de telefonia, de TV por
assinatura, cartão de crédito e similares
manterem em sua própria página na
internet links que possibilitem ao
consumidor realizar a suspensão ou o
cancelamento de prestação de serviços.
Descumprimento desta lei, se sancionada,
acarretará advertência e multa, estimada
inicialmente 10 UPFs.

aprendeu, acertou, errou e acima
de tudo viveu.
O desrespeito ao idoso está
dentre as inúmeras injustiças e exclusões
sociais presentes neste país.
Desprezo, descaso e violência
refletem bem o que o brasileiro pensa
das pessoas idosas, quando deveríamos
sim,
prioorizar todo respeito e
agradecimento por tudo que o longevo
fez ao longo de sua vida.
Cediço ser dever da família, da
sociedade e do Estado amparar o idoso
garantindo-lhe o direito à vida com
dignidade, mas o que se observa no dia a
dia, são os abusos, ofensas, agressões e
omissões aos direitos dos sexagenários e
idosos sequentes.
Infelizmente, se por um lado é
muito bom observarmos que estamos
vivendo mais, por outro lado, essa
longevidade não vem acompanhada de

ações públicas e de políticas que
assegurem dias melhores para o futuro
das pessoas na velhice.
Os velhacos que estão no poder, a
maioria, velhos decrépitos no que tange,
respeito aos direitos sociais, ignoram ou
sefazem de moucos aos direitos dos
idosos, que, como qualquer ser humano
de qualquer idade, deve ter respeitados e
assegurados estes direitos, ratifique-se
constitucionais, fazendo-se urgente a
implantação de políticas públicas
visando o bem-estar de todos, no qual se
inclui, o idoso.
Como bem notou o leitor, o Dia
do Idoso é apenas mais uma letra morta
no calendário, daí, a gente nem registrála no seu devido dia, mas também,não
ignorá-la, para registrar o outro lado da
falsa politica estatutária da turminha da
Melhor-Idade, pelo menos, sob as
bênçãos de Deus, Bom Dia, colegas!

Um mercado de Troca
Todos sabemos que os planos de
saúde representam um custo cada vez
mais alto no orçamento de famílias e
empresas. Mesmo assim, é comum que
anualmente quando se dá o aniversário
dos planos contratados ou quando um
beneficiário completa uma idade que
gera a sua mudança de faixa etária e
valor, os usuários dos planos aceitem os
aumentos muitas vezes por entender que
o trabalho que terá na busca por um novo
plano, não vai se justificar.
O corretor de plano de saúde, tem
como uma das principais funções dentro
da venda, buscar alternativas que
justifiquem esta troca, o que não gera
nenhum esforço adicional de trabalho
ao cliente, além do envio da
documentação necessária, já que todo o
trabalho de avaliação e possibilidades é
feito cuidadosamente pelo corretor após
uma analise do perfil da massa familiar

ou empresarial.
As vezes, além de uma boa
redução apenas com a troca de
operadora, a analise do perfil da massa,
pode mostrar que planos com
Coparticipação também passam a ser
boas opções. Desta forma, muitas vezes,
o trabalho do especialista na área, que é o
corretor do plano de saúde, consegue
gerar economias que passam dos 40% e
sem perdas relevantes de rede.
Outra coisa que preocupa muito
o cliente, é a falta de apoio após a
concretização da venda e ai, pode-se
detectar um outro diferencial oferecido
por corretores especializados atentos a
este mercado de troca, e que mantém
contato permanente com o cliente
visando sempre que aos cumprimento
dos 12 meses de contrato, tenha-se
sempre a oportunidade de voltar a
analisar sua utilização para uma nova

EXPEDIENTE

troca e, isso só é possível, se o
profissional realizar um bom trabalho
de pós venda.
Além de todas estas
informações, muitos outros fatores
podem contribuir para uma boa
avaliação, buscando sempre as melhores
opções, dentro da melhor relação custo x
benefício para o cliente. Para isso, é
preciso que o profissional esteja sempre
preocupado com inovações e
atualizações dentro da área, fazendo
cursos, se informando sempre sobre
novas opções no mercado, melhores e
mais baratas, que possam contribuir com
a melhoria do mercado consumidor
desse tipo de produto.
***___Ricardo Cotter é formado em
gestão empresarial pela Universidade
Anhembi/Morumbi e consultor em
Planos de Saúde na Brandsaude
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O treinamento iniciado na segunda feira, visa a intensificação do enfrentamento à violência doméstica e familiar, através do atendimento especializado as vítimas

Policiais são capacitados para
atender a vítimas em Cáceres
PJC-MT c/ Redação

Foto: PJC-MT

C

erca de 200 policiais civis e
militares do município de
Cáceres e região participam
de uma capacitação promovida pela
Delegacia Especializada de Defesa
da Mulher Criança e Idoso
(DEDMCI), em parceria com a 3ª
Subseção da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e Defensoria
Pública do município, com objetivo
aprimorar o atendimento a vítimas
de violência doméstica,
O treinamento iniciou na
segunda-feira (30.9) nas
dependências da Delegacia da
Mulher, visando a intensificação do
enfrentamento à violência doméstica
e familiar, através do atendimento
especializado as vítimas.
O curso, dividido em cinco
turmas (uma por dia) de
aproximadamente 40 policiais cada,
acontece até a sexta-feira, 4 de
outubro, abordando diferentes temas
como Direito da Família, Partilha de
Bens, Pensão Alimentícia, Lei Maria
da Penha e suas inovações, aspectos

Vara Criminal de Cáceres.
A delegada da Delegacia da
Mulher, Judá Maali, acredita que
além dos diferentes assuntos
abordados na capacitação, a troca de
experiências e a análise de boas
práticas, também é fundamental para
o aprimoramento do atendimento ás
vítimas de violência doméstica.
“A ideia é que, após o curso,
os policiais possam oferecer um
atendimento diferenciado as

PREVENÇÃO

Escola São Luiz promove
campanha Outubro Rosa

Da Redação
As aulas são ministradas nas dependencias da Delegacia da Mulher

psicológicos da vítima,
Machismo, Estatísticas, entre
outros, relacionados a violência
doméstica.
As aulas são ministradas

Maali Marcondes, o
defensor público, Antônio Góes de
Araújo a presidente da Comissão da
Mulher Advogada da OAB, Linnet
Mendes Dantas e Diego,

ALMA SOLIDÁRIA

Residencial Aeroporto recebe
a 2ª edição do Eco Solidário
Assessoria

N

o último final de semana,
nos dias 28 e 29 de
setembro, o grupo alma
solidária realizou a 2ª Edição do
Projeto Bazar Eco Solidário, no
bairro residencial Aeroporto.
Contou com parceria da Ascapan–
Associação dos catadores e
catadoras do Pantanal -, da
Autarquia Águas do Pantanal,
Interact Clube Cáceres, e dos
servidores da 4ª Ciretran de Cáceres.
O Bazar Eco Solidário é um
projeto desenvolvido pelo grupo
Alma Solidária, formado por
voluntários, apolítico, apartidário e
sem fins lucrativos, de Autoria e
Coordenação de Magda Castrillon.
Vi s a a p r a t i c a d a
solidariedade sustentável e é
pautado nos pilares da Educação:
aprender a fazer, aprender a conviver
e aprender a ser.
O Bazar é realizado três

mulheres vítimas, que
precisem ser atendidas por um
profissional de Segurança Pública.
Na maior parte dos casos,
quando a vítima aciona a Polícia é
porque já está em situação de
extrema necessidade. Todo chamado
precisa ser averiguado, sem
prejulgamento, e com o melhor
atendimento à vítima”, disse a
delegada.

vezes por ano nos bairros
periféricos da cidade de Cáceres, e
acontece através da “Troca
Solidária”:
Os voluntários do grupo
coletam donativos (roupas,
calçados, agasalhos, cobertores e
brinquedos) da população
cacerense; Realizam palestras e
oficinas nos bairros, com o objetivo
de desenvolver a educação
ambiental.
Os moradores fazem a
separação dos resíduos sólidos, no
dia do evento levam os resíduos
separados, fazem a pesagem e
recebem “Eco Moedas” e as trocam
pelos itens do bazar.
A Ascapan, juntamente com
Águas do Pantanal, fazem a coleta, a
separação e o transporte dos
materiais recicláveis para a indústria
de recicláveis.
De acordo com Magda

reciclagem dos resíduos
sólidos têm um papel muito
importante para o meio ambiente.
Por meio delas, recuperam-se
matérias-primas que de outro modo
seriam tiradas da natureza. A ameaça
de exaustão dos recursos naturais
não renováveis aumenta a
necessidade de reaproveitamento
dos materiais recicláveis.
Os resultados da realização
das duas edições do projeto,
realizado no Residencial Walter
Fidelis e no Residencial Aeroporto apontaram avanços significativos no
conhecimento dos sujeitos
envolvidos, principalmente, nas
crianças, onde a participação no
projeto foi significativa.
Foram coletados nos dois
bairros mais de 9 (cinco) toneladas
de resíduos sólidos – trocados pelos
itens do bazar - que tiveram a
destinação correta. Contribuindo de
forma significa com o poder público
local para o programa de coleta
seletiva, haja vista a sensibilização
dos moradores.

Foto: Assessoria

T

radicionalmente conhecido
como mês de combate ao
Câncer de Mama, outubro
vem sensibilizando diversos
segmentos na campanha "Outubro
Rosa".
Esta mobilização também
chegou a Escola Estadual São Luiz,
que há vários anos realiza durante
todo mês, ações que visem a
sensibilização das mulheres quanto a
prevenção e importância do
diagnóstico precoce. Nesta edição,
professores e direção trabalham o
lema: Aconteceu comigo, amanhã
poderá ser com você! Se cuide! Se
toque! Se Ame!
A cerimônia de abertura
acontece na sexta-feira, as 8 horas,
nas dependências da escola, com o
relato de histórias reais de três
mulheres cacerenses, (Denilza Luz,
Val Janones e Rosilene Lacerda)
que superaram a doença com o apoio
médico e familiar.

O objetivo da campanha é
sensibilizar para a prevenção e
tratamento do câncer de mama,
tendo em vista que o diagnóstico
precoce aumenta as chances de cura.
Nesse contexto a escola
promove palestras, produções de
panfletos, cartazes, faixas, outdoor,
vídeos e a decoração do ambiente
escolar com o símbolo do outubro
rosa.
Todas as ações
desenvolvidas na escola contam
com o apoio irrestrito do Cáceres
Mama e da comunidade. De acordo
com a coordenação do evento, o
enfoque este ano da campanha é
também uma declaração de amor à
professora Andréa Márcia que luta
pela vida e que nunca desiste de
amar.
A programação segue por
todo mês com inúmeras atividades e
no sábado, 5, acontece a Marcha
Rosa em favor da vida.
Foto: Divulgação

Superação é testemunhado por mulheres que venceram a doença

Bazar é realizado três vezes por ano através da troca solidária
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ESTRANHO NO NINHO

Rondoniense de Vilhena estava em Pontes e Lacerda em atitudes suspeitas, especulando sobre o homicídio na feira-livre e cheio de muamba e conversa fiada

Polícia suspeita que forasteiro
possa estar ligado a homicídio
N
Da Redação

Foto: Reprodução

a tarde de domingo último,
(29.9), a Polícia Militar
encontravam-se realizando
rondas ostensivas no centro da
cidade de Pontes e Lacerda,

apurando denuncias do crime de
homicídio, que vitimou Claudemir
Mansano naquela manhã na feira
municipal, e desconfiou de um
individuo, que especulava sobre a

morte do elemento baleado,
querendo saber demais.
O suspeito identificado
como Leonardo dos Santos Barbosa,
foi abordado pela Polícia Militar, e

VESTIBULARES

Encerram-se amanhã as
inscrições para o IFMT
Assessoria

O

Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) está com as
inscrições abertas para o
vestibular 2020/1 e de acordo com o
edital, os interessados podem se
inscrever até amanhã, (3). São
ofertadas 1.218 vagas em 18 campi e
dois centros de referência: Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres –
Professor Olegário Baldo, Campo
Novo do Parecis, Cuiabá – Bela
Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge
da Silva, Confresa, Juína, Pontes e
Lacerda – Fronteira Oeste,
Primavera do Leste, Rondonópolis,

São Vicente, Jaciara, Campo Verde,
Sorriso, Várzea Grande,
Diamantino, Guarantã do Norte,
Lucas do Rio Verde e Tangará da
Serra.
Para participar deste
processo seletivo é necessário ter
concluído o ensino médio ou
equivalente até a data da matrícula.
O candidato deve preencher
questionário eletrônico, imprimir
boleto bancário e pagar uma taxa de
R$ 80,00. O Instituto Federal
ressalta que o simples
preenchimento do formulário de
Foto: Divulgação

São ofertadas 1.218 vagas em 18 campi e dois centros de referência

inscrição não assegura a
efetivação da inscrição do
candidato, nem garante sua
participação no Vestibular. É
necessário que seja efetuado o
pagamento da taxa de inscrição até a
data de vencimento do boleto
bancário que está agendado para o
dia 17 de outubro de 2019.No ato da
inscrição, o candidato poderá optar
por concorrer às vagas reservadas
(cotas) para pessoas com deficiência
(PcD) e para o sistema de ações
afirmativas/cotas sociais. Para
participar no sistema de cotas, o
candidato deve se atentar às regras
do edital.No dia 5 de novembro, será
disponibilizado a confirmação de
inscrição contendo o nome do
candidato, o número da inscrição, o
curso pretendido, o turno e o local de
realização da prova, no endereço
eletrônico.
A prova do Vestibular
2020/1 será no dia 24 de novembro,
das 14 às 18h30, com o seguinte
conteúdo: uma prova de redação e
uma prova objetiva com 50 questões
(Língua Portuguesa/Literatura,
Matemática, Física, Química,
História, Geografia, Biologia e
Língua Estrangeira – Inglês ou
Espanhol). A duração da prova será
de 4 horas e 30 minutos.

Leonardo dos Santos Barbosa é suspeito de homicidio em Lacerda

em buscas pessoal nada foi
encontrado com o mesmo. Ao ser
questionado sobre seus documentos
pessoais, ele disse que tinha perdido
e que foi feito um boletim de
ocorrência, que estava hospedado
em um hotel da cidade. No quarto
que o mesmo estava, foi encontrado
em cima da cama uma mochila de
cor preta com a marca da Dell,
dentro tinha um Notebook da mesma
marca e um talão de cheque com 17
folhas, em nome de Anderson
Alexandre Zomer. Zomer conforme
apurou a editoria de polícia do
Correio Cacerense é sócio da Trata
Norte, que tem investido no plantio
de eucalipto em sociedade com
Charles Siqueira em Vilhena, nada
constando contra eles em registros
policiais. Questionado sobre os
objetos, o suspeito disse que veio de
carona de Vilhena, em uma Pick Up

Strada e que o condutor
pediu para que o mesmo guardasse
aqueles objetos, que em troca
ganharia um dinheiro.
Os objetos estavam dentro
do veículo furtado na cidade de
Vilhena Rondônia. Supostamente o
veículo foi levado para o País
vizinho Bolívia e diante dos
desencontros, fatos travados,
desconéxos, Leonardo suspeito de
furto e receptação, recebeu voz de
prisão e foi conduzido à delegacia de
Polícia Judiciária Civil para as
devidas providencias, ficando à
disposição da justiça.
Há a
informação de que o detido está
sendo investigado sobre a possível
participação no homicídio que
vitimou Claudemir Mansano, não
descartando a policia esta hipótese,
mas também não confirmando. Tudo
vai depender da sequencia das
investigações.

CHUVA DE PRIMAVERA

Forte temporal desaba sobre
São José dos Quatro Marcos
Da Redação

U

m forte temporal se abateu
sobre a cidade e partes do
município de São José dos
Quatro Marcos no princípio da noite da
segunda-feira (30/9), veio com ventos
de forma bastante intensa causando
prejuízo aos telhados de edificações e
em alguns locais da cidade. A chuva
permaneceu por mais de 40 minutos. Na
rede social muita gente postou fotos e
vídeos vibrando com a chuva e claro
com início da primavera.
A falta de chuva já estava
preocupando os moradores e
principalmente os produtores rurais de
São José dos Quatro Marcos, haja vista
que há meses não chovia no município,
permanecendo um clima seco, com
pouca humidade prejudicando
especialmente crianças e idosos com
doenças respiratórias.
Segundo o meteorologista,
durante agosto e setembro teve um
bloqueio que impediu a chegada das
chuvas ao estado, mas com a chegada da
primavera, os bloqueios estão perdendo
força e as chuvas retornam a região.
Esse ano de forma atípica
tivemos vários bloqueios atmosféricos
que ocorrem tanto no Oceano Pacífico

Sudoeste, quanto no Oceano
Atlântico sul. Esses bloqueios são
grandes sistemas meteorológicos que
ficam parados por períodos
prolongados, que acabam modificando a
circulação da atmosfera.
Eles impedem que as massas de
ar frio que se deslocam da região

Antártica para o sul do país,
acabam não evoluindo, foi isso que
ocorreu.
Na zona rural, trechos da
Comunidade Santa Rosa, também
houveram residências e barracões onde
a ação do vento causou prejuízo; árvores
foram arrancadas ou tiveram galhos
Foto: Reprodução

Foram só 40 minutos mas o bastante para inundar ruas e castigar a cidade
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SANGRIA EM MT

Segundo o presidente da Fecomércio, José Wenceslau, a carga tributária é muito alta, num produto de R$ 100, consumidor chega a pagar R$ 46 em impostos

Em 9 meses cidadãos pagaram
mais de R$ 24 bi em impostos
G-1/MT c/ Redação
Foto: Gustavo Ourique

Painel da Fecomercio escracha a vergonha do Impostômetro

O

s mato-grossenses já
pagaram R$ 24,8 bilhões
em impostos este ano. O
valor foi atingido na manhã de
ontem, segundo o Impostômetro
da Federação do Comércio de
Mato Grosso (Fecomércio).
Cerca de 70% do que é
arrecadado está embutida nos
produtos e serviços.

Até agora, o governo
federal já arrecadou quase R$ 2
trilhões em impostos, como
mostra o painel que está instalado
desde abril em frente ao prédio da
Fecomércio, na Avenida Rubens
de Mendonça, em Cuiabá. No ano
passado, Mato Grosso arrecadou
R$ 32.038 bilhões.
O presidente da

Fecomércio, José
Wenceslau de Souza Júnior,
afirmou que a intenção do painel
é fazer com que a população do
estado tenha conhecimento do
quanto está sendo pago em
impostos. "Tem que ficar claro
que quem paga o imposto é o
cidadão", disse. A reforma
tributária é necessária, na
avaliação dele.
"A carga tributária é
muito alta. Em um produto de R$
100, você chega a pagar R$ 46 em
impostos. É uma carga tributária
das mais altas do mundo.
E nós que pagamos
impostos não temos retorno,
porque temos que pagar educação
privada, saúde privada e
segurança privada. Então, o
governo está pegando esse
dinheiro e aplicando mal
aplicado", disse.
O "impostômetro"
considera todos os valores
arrecadados pelas três esferas de
governo a título de tributos:
impostos, taxas e contribuições,
incluindo as multas, juros e
correção monetária.

em discussão na Câmara
dos Deputados e no Senado,
porém, as propostas analisadas
pelas duas Casas são diferentes.
Em linhas gerais, os
textos propõem simplificar a
cobrança de tributos com a
unificação de vários impostos.
José Wenceslau disse que
é favorável aos incentivos fiscais
às empresas em Mato Grosso,
devido à localização geográfica

do estado, que é distante
dos grandes centros.
«Estamos amarrados em
muita burocracia,
reconhecimento de firma,
autenticação de documento. Hoje
para abrir uma empresa chega a
demorar até seis meses.
É um absurdo, porque está
deixando de gerar empregos,
deixando de gerar riquezas e a
circulação de dinheiro", afirmou.

PRODUTIVIDADE

Palestra no Senai/Cáceres
abordará Sucesso na crise

Assessoria c/ Redação

O

Simdmec/Sudoeste,
( S i n d i c a t o
Intermunicipal das
Indústrias Metalúrgica,
Mecânica e Material Elétrico da
Região Sudoeste de Mato Grosso,
Simduscom/Sudoeste, Sindicato
Intermunicipal das Indústrias da
Construção Civil e do Mobiliário
da Região Sudoeste de Mato
Grosso e SiaCáceres, Sindicato
das Indústrias de Cáceres em
parceria com a Fiemt, Federação
das Indústrias no Estado de Mato
Grosso), são parceuros na
realização de uma palestra
abordando o tema: Sucesso na
Crise: Aumento da
Produtividade, fazendo mais com
menos, que será ofertado
gratuitamente as empresas de
Cáceres e Região no próximo dia
15 das 19h00 as 21h00 na unidade
SENAI de Cáceres.
A palestra será ministrada
pelo instrutor Marcos Yoshikazu
Kawagoe, com mais de 26 anos
de experiência profissional, com
passagens pelas empresas

Accenture, Saint Gobain
e Embraer, líder do Programa
mundial e Excelência
Empresarial Embraer para
Aumento de Produtividade,
Qualidade e Aumento de
Produtividade, Indústria e
Produtiva, Indústria + Produtiva,
promovido pela CNI e
responsável técnico dos projetos
executados junto com o SENAI,
graduado em Engenharia de
Produção pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo,
com MBA em Administração
pelo Instituto Mauá de
Tecnologia e em Finanças pelo
Ibmec/Insper.
O objetivo é mostrar às
indústrias brasileiras, através de
conceitos e exemplos, que é
possível promover o aumento de
produtividade internamente nas
organizações, motivando-as na
tomada de ações para a melhoria
da eficiência e desenvolvimento
das lideranças e colaboradores.
Informações: 65
32231834.
Foto: Assessoria

Instrutor Marcos Yoshikazu Kawagoe, comandará evcento
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CARNE FRACA

Cidinho Santos confirmou visita da PF, mas que não existe nenhuma vantagem indevida paga a servidores públicos com o plano de saúde por sua empresa

Empresa de ex-senador é alvo
de operação da Policia Federal
O.D c/ Redação

Foto: Arquivo

vantagens indevidas. Há
indicativos de que foram
destinados R$ 19 milhões para os
pagamentos indevidos.
Os valores eram pagos em
espécie, por meio do custeio de
planos de saúde e até mesmo por
contratos fictícios firmados com
pessoas jurídicas que
representavam o interesse dos
fiscais.
O ex-senador confirmou
que seu escritório e sua empresa,
localizada em Nova Marilãndia

foram alvos da Polícia
Federal. "Não existe nenhum
vantagem indevida paga a
servidores públicos com o plano
de saúde", explicou.
O ex-parlamentar ainda
pontua que os agentes da PF
foram em busca de materiais e
afirma que a empresa não tem
n a d a a e s c o n d e r. " E s t o u
tranquilo. Se tivessem solicitado,
toda a documentação está
disponível, independente de
mandado".

GOLPISTAS NA PRAÇA

Vigarista com 40 passagens pela
polícia foi preso com comparsa
G1-MT c/ Redação
União Avícola, existe há mais de dez anos e emprega 1.300 pessoas

O

escritório e a empresa
União Avícola, empresa
que existe há mais de dez
anos e emprega 1.300 pessoas,
do ex-senador Cidinho Santos
(PL) foram alvos de busca e
apreensão, na manhã de ontem,
(1), durante a deflagração da
quarta fase da 'Operação Carne
Fraca'. A Polícia Federal apura o
pagamento de R$ 19 milhões em

vantagens indevidas para
auditores fiscais agropecuários.
O ex-parlamentar disse que a
acusação é infundada e que não
era necessário ordem judicial
para que os documentos fossem
entregues.
O inquérito tem como
foco principal a apuração de
crimes de corrupção passiva
praticados por auditores fiscais

agropecuários federais
em diversos estados, em
benefício da BRF, grupo
empresarial do ramo alimentício,
que passou a atuar em
colaboração espontânea com as
autoridades públicas na
investigação.
O grupo empresarial
relatou á PF que, ao menos 60
auditores fiscais agropecuários

D

ois estelionatários foram
presos anteontem, em
Várzea Grande, região
metropolitana de Cuiabá,
suspeitos de cometer golpes.
Ruan Nathan Vitor da Silva e
Marcos Roberto Simionatto
fabricavam documentos falsos na
casa onde moravam, no Bairro
Água Vermelha, em Várzea
Grande, com um detalhe: Marcos
possui 40 passagens pela polícia
em cinco estados brasileiros, mas
estava em liberdade, fazendo
vitimas.
Segundo a Polícia Militar,
foram apreendidos mais de 80
identidades com a foto da mesma
pessoa. Além disso, foram
apreendidas anotações com o
nome e informações das vítimas
que eles aplicavam golpes.
No entanto, ainda não há
informações de quantas pessoas

foram vítimas dos golpes
aplicados pelos suspeitos.
Ruan foi o primeiro a ser
preso, segundo a polícia. Ele foi
abordado com um carro de uma
locadora que tinha o registro de
uso indébito e não poderia
circular. Em seguida, os policiais
encontraram a “central” onde
eram fabricados os documentos.
Computadores,
televisões, celulares e dois carros
roubados que estavam na casa
também foram apreendidos.
Os celulares dos suspeitos
serão encaminhados para a
perícia e a polícia aguarda
depoimentos das vítimas para
entender como era feito o
esquema.
Oxalá, agora estes
vigaristas fiquem pelo menos
alguns anos atras das grades, para
tranquilidade das pessoas.
Fotos: PM/MT

Vigaristas Ruan Nathan Vitor da Silva e Marcos Roberto Simionatto, estão na chave

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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
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TUBARÃO NA ARENA

Tubarão pé-vermelho, vive um momento difícil, com 28 pontos, no 15º lugar na tabela e ameaçado de rebaixamento por apenas dois pontos, pode complicar

Cuiabá tem semana livre para
embate em casa com Londrina

S.N c/ Redação

Foto: Futebol/interior

O

Cuiabá terá uma
semana inteira para se
recuperar da derrota por
3 a 0 diante da Ponte Preta na
25ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B.
O
p r ó x i m o
compromisso será somente no
próximo sábado (5) diante do
Londrina na Arena Pantanal
pela 26ª rodada da competição.
No primeiro turno, o time
paranaense venceu por 1 a 0
com gol do atacante Safira.
Na época, o Londrina
vivia um momento melhor na

competição e os três
pontos colocaram o time na
vice-liderança. Agora o
Tubarão vive um momento
diferente, com 28 pontos ocupa
apenas o 15º lugar na tabela e
escapa da zona de rebaixamento
por apenas dois pontos. O
primeiro na degola é o
Criciúma, com 26.
Desde a vitória magra e
sofrida diante do Cuiabá, no
começo de junho pela 7ª rodada,
o Londrina vem em
descendente.
Foram 13 derrotas, três

um sobre o Coritiba e
outro diante do Vitória. O
Cuiabá cresceu de lá para cá.
Após perder para o
Londrina, teve outro revés, em
casa, para o Atlético-GO. Mas
veio a parada de um mês para a
Copa América e o Dourado se
recompôs.
Desde então, são seis
vitórias, seis empates e quatro
derrotas que deixaram o time
com 35 pontos na 9ª colocação,
mas com um jogo a menos e
apenas a uma vitória de entrar
no G4.

SEMIFINALISTAS

CBF divulga calendário de
jogos da Copa Mato Grosso
S.N c/ Redação

A

Federação Matogrossense de Futebol
informou ontem, que a
CBF divulgou, os primeiros
confrontos das semifinais da
Copa Mato Grosso para o
próximo final de semana
envolvendo Luverdense,
Cuiabá, União e Mixto, que

garantiram vagas no mata-mata
da competição.
O jogo de ida entre
União e Cuiabá será no
domingo (6), às 18h00, no
estádio Luthero Lopes,
enquanto que Mixto e
Luverdense jogam na terçafeira (8), às 19h30, na Arena
Foto: Arquivo

Mixtão garantiu vaga semifinal no empate com o Colorado

Pantanal.
Já a volta entre o Verdão
do Norte e Mixto, será no
sábado (12), às 18h00, no
estádio Passo das Emas. Cuiabá
e Colorado, domingo (13), no
mesmo horário na Arena
Pantanal. Quem levar a melhor
nos dois confrontos faz a final.
No último final de
semana, oCuiabá garantiu vaga
ao vencer o Araguaia fora de
casa por 4 a 2.
O Cuiabá brigava pela
última vaga com o Dom Bosco e
conseguiu, com a vitória,
terminar a fase com 14 como
vice-líder. O Azulão ficou com
12 um a menos que Mixto e
União.
Já classificado, o
Luverdense venceu o Operário
F.C LTDA no estádio Passo das
Emas e consolidou a liderança
da primeira fase, por 3 a 0,
chegando a 17 pontos. União e
Mixto ficaram empatados em 0
a 0 e se garantiram na
semifinal.
O campeão terá vaga
garantida na Copa do Brasil do
ano que vem.
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Cuiabá quer dar o troco no Lodrina, sábado na Arena Pantanal. venceu

Para tentar reencontrar a
vitória, o Londrina trocou de
técnico e Mazola Júnior
assumiu hoje o comando da
equipa alviceleste.
O treinador tem
experiência na Série B, tendo
subido para a Série A com o

Sport em 2011.
Como jogador, Mazona
teve passagens pelo Operário de
Várzea Grande, onde
conquistou o Campeonato
Mato-grossense de 1987, seu
primeiro título como
profissional.
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Em tempo enviamos flores
multicoloridas a querida Ana Leny
Monteiro que trocou de idade no fim de
semana e recebeu os calorosos abraços
do rol de amigos e familiares. Que Deus
lhe presenteie com um ano recheado de
coisas boas e muita saúde. Feliz
Aniversário!

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

By Rosane Michels

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

Uma excelente quarta-feira ao Capitão Tenente Estanislau Geraldo
de Carvalho, que realiza um trabalho sério junto ao comando da
Agencia Fluvial da nossa city. Sucessos!

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

Competência e honestidade caminham lado a lado na vida do
investigador de polícia Caetano Carlos Falone que recebeu
Moção de Aplausos da Assembleia Legislativa pelo brilhante
trabalho em prol da segurança publica de nossa cidade. Justa
Homenagem, nosso reconhecimento.

Esotérico

Alô mais que especial as jovens Alícia
Maria e Vanessa Teixeira, do Rotaract de
Pontes e Lacerda que estão sempre
trabalhando em prol das causas rotárias.
Na foto um flash em noite de Festival de
Pesca. Grande beijo e ótima quarta-

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

Vênus ainda em Libra, recebe
um tenso aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
dias de mudanças
importantes nos
relacionamentos. O período,
que dura poucos dias, pode envolver a
finalização de uma relação importante.
Procure não se deixar levar somente pelos
instintos.

Vênus ainda em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
negociações relacionadas a
um projeto de trabalho. É
possível que você precise mudar alguns de
seus planos para firmar um novo projeto
ou contrato. A fase pode envolver também
trabalho intenso.

Vênus ainda em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
enfrentamento de problemas
e dificuldades em um
romance, que pode chegar ao fim ou
passar por um profundo processo de
mudanças. De uma forma ou de outra, suas
emoções se aprofundam.

Vênus ainda em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de intenso
contato com suas emoções e
necessidade de deixar para trás o que não
faz mais sentido. Você estará mais
fechado e reflexivo, mais voltado para sua
casa e os seus. Um problema com um de
seus pais pode preocupar.

Vênus ainda em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias em que você
estará mais reservado e
calado, mais voltado para
seus processos mentais. O dia é ótimo para
aprofundar teorias através dos estudos.
Adie uma viagem se puder, pois pode
trazer mais problemas que alegrias.

Vênus ainda em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias em que você
deve tomar cuidados
redobrados com suas finanças. Procure
economizar, equilibrar ganhos e gastos.
Não é um bom momento para pedir
empréstimos ou envolver-se em um novo
investimento.

Vênus ainda em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
interiorização e contato com
emoções profundas. Preste atenção nas
raivas desencadeadas de repente; elas
têm um fundamento. Não se deixe levar
por ações e reações instintivas. Reflita
antes de dar qualquer passo.

Vênus ainda em Libra, recebe
um tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias de
interiorização e necessidade
de investigar emoções do
passado que insistem em incomodá-lo. O
período, que dura poucos dias, pode
envolver a finalização de sentimentos
antigos, relacionado a um amor do
passado.

Vênus ainda em Libra, recebe
um tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias
que podem envolver uma briga
ou discussão mais acirrada com um
amigo. Pode ser o final de uma amizade
ou sua transformação. Procure não agir
ou reagir instintivamente diante de
provocações.

Vênus ainda em Libra, recebe
um tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias de
enfrentamento de problemas e
dificuldades em projetos profissionais ou
em um plano de negócios. O período, que
dura poucos dias, pode envolver a
finalização ou mudanças em um
importante projeto.

Vênus ainda em Libra, recebe
um tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando dias em
que você estará em contato
mais profundo e entregue à
expressão da espiritualidade. Uma nova
filosofia de vida pode trazer mudanças
importantes à sua vida prática e
espiritual. Dia ótimo para meditar.

Vênus ainda em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
aprofundamento nas emoções e
necessidade de intimidade. Você estará
mais intenso e determinado a alcançar
metas na vida material e emocional.
Dias de mudanças profundas.

