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PAI HERÓI
Comemorada no 2º domingo de agosto, data aquece o comercio e o otimismo dos empresários tem uma explicação: ninguém deixa a data passar em branco

Comércio espera a reação
de última hora nas vendas
Foto: JCC

O comércio de Cáceres a exemplo de outras cidades de médio
porte vive esta semana da expectativa das vendas alusivas a campanha do
Dia dos Pais, mas até a tarde de ontem, as previsões eram de queda diante
da atual crise nacional. A greve dos professores e a liberação do PIS e
FGTS só no mês que vem, teriam travado as vendas, esperando os
comerciantes, uma reação de última hora. Página 03

FÚRIA MORTAL

Vingadores queimaram casa
do matador de corinthiano
Foto: Doc-Pessoal

Comercio central de Cáceres aposta nas vendas de final de semana

GREVE/PROFESSORES

Sintep marca para hoje
assembleia geral da base

Rodrigo Silva, levou vários golpes de faca, desferidos pelo assassino

A Polícia esclareceu a morte a facadas na última terça feira na
ExpoEste de Pontes e Lacerda, quando Rodrigo Silva, 20, foi morto,e
prendeu além do homicida, três indivíduos que movidos por vingança,
incendiaram a casa do assassino. Foram em cana, o matador João Vitor
Pereira Sodré e Kenety Anderson Maciel de Almeida, Roberto Pereira dos
Santos e Weslei Boiko Moraes. Página 04

Foto: JCC

A direção Sintep/MT comunica
que após o protocolo da resposta-proposta
do governo, à cobrança dos profissionais
da educação para cumprimento da Lei
510/2013, foi marcada a Assembleia
Geral, cuja plenária será nesta sexta feira,
(9) em frente ao TRT, no Centro Político
Administrativo de Cuiabá. Na
oportunidade será avaliada, se irão acatar
ou não a última proposta do governo.

RECEITA DEMOCRÁTICA

Presidente da Câmara defende
a liberdade do jornal impresso
Foto: JCC

Em Cáceres algumas escolas
voltaram às aulas esta semana

Página 03

DONA DO PEDAÇO

PJC inaugura Delegacia
de Defesa da Mulher hoje

Jornais escritos refletem a tradição e a garantia dos fatos impressos

Foto: JCC

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a medida
provisória publicada que permite que os balanços das empresas de capital
aberto não sejam mais publicados em jornais não lhe parece uma boa
proposta porque pode inviabilizar milhares de jornais da noite para o dia.
Para Maia, retirar essa receita dos jornais da noite para o dia não parece ser
a melhor decisão. Página 06

Nesta sexta-feira, (9) a Policia Judiciária Civil
de MT inaugura logo mais às 9h, a nova sede da
Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança
e Idoso, em Cáceres, obedecendo a um dos requisitos
da lei de atendimento especializado para mulheres em
delegacia de defesa da mulher. O prédio amplo, arejado
e confortável, passa a atender na Rua Gal Osório, nº
1084 no centro.
Instalações da unidade policial
ocupam prédio triplo da antiga sede

Página 03
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Alô, Paizinho; Quanto?

A Figurado Pai
Hoje gostaria de desenvolver a
segunda parte da reflexão sobre a figura do
pai na família. Na vez passada, falei do
perigo dos pais “ausentes”, hoje quero olhar
ao aspecto positivo. Também São José foi
tentado a deixar Maria, quando descobriu
que estava grávida: mas intervém o anjo do
Senhor que lhe revelou o desígnio de Deus e
a sua missão de pai adotivo; e José, homem
justo, “toma consigo sua esposa” (Mt 1, 24)
e se torna o pai da família de Nazaré.
Cada família precisa do pai. Hoje
nos concentremos no valor do seu papel, e
gostaria de partir de algumas expressões
que se encontram no Livro dos Provérbios,
palavras que um pai dirige ao próprio filho,
e diz assim: “Filho meu, se o teu coração for
sábio, também o meu será cheio de alegria.
Exultarei dentro de mim, quando os teus
lábios disserem palavras retas” (Pv 23, 1516). Não se poderia exprimir melhor o
orgulho e a comoção de um pai que
reconhece ter transmitido ao filho aquilo
que realmente conta na vida, ou seja, um
coração sábio.
Um pai sabe bem quanto custa
transmitir esta herança: quanta
proximidade, quanta doçura e quanta
firmeza. Porém, que consolo e recompensa
se recebe quando os filhos honram esta
herança! É uma alegria que redime todo
cansaço, que supera toda incompreensão e
cura toda ferida. A primeira necessidade,
então, é justamente essa: que o pai seja
presença na família. Que seja próximo à
mulher, para partilhar tudo, alegrias e dores,
cansaços e esperanças.
E que seja próximo aos filhos em seu
crescimento: quando brincam e quando se
empenham, quando estão despreocupados e
quando estão angustiados, quando se
exprimem e quando ficam em silêncio,
quando ousam e quando têm medo, quando
dão um passo errado e quando reencontram
o caminho; pai presente, sempre. Dizer
presente não é o mesmo que dizer
controlador! Porque os pais muito
controladores anulam os filhos, não os
deixam crescer.
O Evangelho nos fala do exemplo do
Pai que está nos céus – o único, diz Jesus,
que pode ser chamado realmente “Pai bom”
(cfr Mc 10, 18). Todos conhecem aquela
extraordinária parábola chamada do “filho
p r ó d i g o ” , o u m e l h o r, d o “ p a i
misericordioso”, que se encontra no
Evangelho de Lucas no capítulo 15 (cfr 15,
11-32).
Quanta dignidade e quanta ternura
na espera daquele pai que está na porta da
casa esperando que o filho retorne! Os pais
devem ser pacientes. Tantas vezes não há
outra coisa a fazer se não esperar; rezar e
esperar com paciência, doçura,
magnanimidade, misericórdia. Se há
alguém que pode explicar até o fundo a
oração do “Pai nosso”, ensinada por Jesus,
este é justamente quem vive em primeira
pessoa a paternidade.
Sem a graça que vem do Pai que está
nos céus, os pais perdem a coragem e
abandonam o campo. Mas os filhos
precisam encontrar um pai que os espera
quando retornam dos seus insucessos. Farão
de tudo para não admitir isso, para não
deixarem ver, mas precisam; e não
encontrar isso abre feridas difíceis de curar.
***___vaticannews.va/pt/papafrancisco

Hoje vamos esquecer as criticas
politicas merecidas dos manganaros
corruptos, para abrir nosso espaço aos
naturalmente corretos, pelo menos para
os filhos, os Pais-Heróis, corujas ou não,
mas amados pelos filhotes. Quis a
tradição, os costumes, as conveniências,
que assim como as mães, eles também
tivessem o seu dia, mais pros
comerciantes, é claro. O dia destes
heróis, no rol dos quais nos incluímos, é
uma das datas mais prestigiadas no
mundo como um todo e no Brasil, em
especial. Entretanto, pouco se sabe sobre
a origem dessa data.
No Brasil, ela é comemorada no
segundo domingo de agosto, mas já foi
comemorada fixamente no dia 16 desse
mesmo mês. Nos Estados Unidos e em
várias outras nações, a data é
comemorada no terceiro domingo de
junho; em Portugal e Espanha, em 19 de
março; na Rússia, no dia 23 de fevereiro.
Mas qual é a razão dessas diferenças? O
dia dos pais passou a ter repercussão
mundial a partir do início do século XX,
quando a data foi institucionalizada nos
Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos
comemoraram pela primeira vez o dia
dos pais em 19 de junho de 1910. Tal data
foi escolhida a partir da sugestão de uma
moça chamada Sonora Louis Dodd, que
quis homenagear seu pai, William
Jackson Smart. O velho era um veterano
da Guerra Civil Americana que, após a
morte da esposa, teve que criar sozinho
Sonora e os outros filhos. A homenagem
de Sonora começou em 1909, em sua
cidade, Spokane, no estado de
Washington.
O dia em questão, 19 de junho,
era a data de nascimento de seu pai. O
gesto simples da moça acabou por
mobilizar muitas pessoas da mesma
cidade a fazer o mesmo tipo de
homenagem. De Spokane, a prática
alastrou-se para outros estados dos EUA.
Entretanto, em 1966, houve uma

alteração na comemoração da
data em decorrência de outros fatores.
Do dia 19 de junho, a comemoração
passou para o terceiro domingo de junho.
Em 1972, o presidente Richard
Nixon declarou o terceiro domingo de
junho como o dia oficial da
comemoração do dia dos pais. Essa data
foi adotada como modelo por vários
países ocidentais e no Brasil, o dia dos
pais só foi comemorado pela primeira
vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao
contrário do que ocorreu nos EUA, essa
data não foi pensada como forma de
homenagem local e simples, que se
alastrou depois, sem planejamento. Na
verdade, ela foi pensada por um
publicitário chamado Sylvio Bhering,
cujo objetivo era tanto social quanto
comercial.
A tentativa inicial foi associar a
data ao dia de São Joaquim, pai de Maria,
mãe de Jesus Cristo, que é comemorado
em 16 de agosto, no calendário litúrgico
da Igreja Católica, já que a população
brasileira era predominantemente
constituída de católicos. No entanto, nos
anos seguintes, a data também foi
deslocada para um domingo, o segundo
domingo do mês de agosto – e assim
permanece até hoje. Há o caso de outros
países nos quais o dia dos pais está
relacionado com aspectos culturais
muito específicos.
É caso, por exemplo, de Portugal,
Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e
Honduras, que o comemoram em 19 de
março. Isso ocorre porque tais países,
também de tradição católica, associam o
dia dos pais ao dia de São José, esposo de
Maria. Histórias a parte, queremos
registrar nossas congratulações aos Pais,
pelo dia dos filhos gastarem nossa grana
para nos dar presente, coisas da vida, né
mesmo?
E aí toca o telefone: do outro lado
da linha, “Paizinho, te amo!” e a gente já
fica imaginando as onças que vão sair do
bolso, Quanto?

Editoria

MÓCA DO HERÓI
Quebrando o protocolo da página, vamos
hoje saborear aquele móca na intenção dos
Pais-Heróis, presentes, ausentes, por
circunstancias alheias à vontade e ou que
já se foram, para o repouso eterno dos
justos, com nossos respeitos e abraços
efusivos, clamando ao Criador, que os
abençoe no cotidiano de seus lares. É
preciso ser Pai, para saber o que é Vida,
Bom Dia!
CENTO E 10 ANOS
A data surgiu nos Estados Unidos em 1909
quando uma garota, filha de um veterano
de guerra, quis homenagear o pai no dia do
seu aniversário. A razão da homenagem
era nobre: ele havia criado sozinho os 6
filhos, em função da morte de sua esposa.
No entanto, a data só se tornou oficial em
1966, quando o então presidente Lyndon
Johnson decretou que todos celebrassem,
no terceiro domingo de junho, essa data
em homenagem aos pais.
FESTA NO BRASIL
No Brasil, essa festa foi adotada no dia 14
de agosto de 1953, criada pelo publicitário
Sylvio Bhering, no dia de São Joaquim,
patriarca das famílias. Desde então no país
todo o segundo domingo de Agosto é
dedicado aos pais. A data também pode e
deve ser usada a favor daqueles que estão
brigados e afastados de seus pais. Deixe o
orgulho de lado e pense na vida que vocês
tem pela frente. Uma vida sem mágoas e
rancor flui melhor.
KASKATA COM K
Nada como aquele almoço especial para o
Pai-Herói neste domingo no Restaurante
Flutuante Kaskata, um dos selecionados
pela Revista 4 Rodas, ali no Rio Paraguai,
cardápio regalo, para todos os paladares. O
Papai vai adorar e você marca ponto com o
velho, sacou?
SÓ-PESQUISAS
Realisticamente falando, a pesquisa
indicativa que 76% dos empresários
aguardam que as vendas para o Dia dos
Pais neste ano em Cuiabá,(e em Cáceres
não deve ser diferente) sejam iguais ou
superiores as de 2018, não devem se
concretizar infelizmente. Aquela dos mais
otimistas, (31%)
que esperam
faturamento entre 5% a 15% da receita
anual, de acordo com a Pesquisa
Perspectiva Empresarial, desenvolvida
pela Boa Vista SCPC, esbarrou-se na greve
dos professores e a liberação do bereré do
FGTS só em setembro. Oxalá, a crise tenha
se exaurido no Natal.
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DIA DOS PAIS

Vendas foram atingidas pela crise que atinge todos os setores, gerando uma queda no comercio comparando-se a 2018, pois a liberação do FGTS só sai em setembro

Crise freia aquecimento
no comércio de Cáceres

Da Reportagem Local

Foto: JCC

O

comércio de Cáceres a
exemplo de outras cidades
de médio porte vive esta
semana da expectativa das vendas
alusivas a campanha do Dia dos Pais,
considerada a terceira melhor do
ano, ficando atrás apenas do Natal e
Dia das Mães, mas até a tarde de
ontem, as previsões eram de queda
diante da atual crise nacional.
A liberação do PIS e FGTS
só no mês que vem, segundo disse o
gerente de uma loja da Avenida Sete
de Setembro, que ainda aposta em
vendas de última hora hoje e
amanhã.
Comemorado no segundo
domingo de agosto, o Dia dos Pais
realmente aquece o comércio e o
otimismo dos empresários tem uma
explicação: ninguém deixa a data
passar em branco. Independente do
valor do presente, os filhos não
abrem mão de comprar uma
lembrança carinhosa para os pais,
mas este ano, o realismo supera este

R$ 29,90 e short's a R$
29,00 os itens mais procurados,
acreditando que as vendas podem
aumentar hoje e no sábado, véspera
da data festiva aos pais-heróis.
Na Avenida, o gerente Diego
Ribeiro tem a mesma previsão, com
mais otimismo, pois a loja abre
também domingo até o meio dia e os
clientes de ultima hora podem fazer
a diferença.
“ Te m o s p r o m o ç ã o d e
camisetas pague 2 e leve 3, sapatos, a

ASSEMBLÉIA GERAL

Professores avaliam hoje
propostas sobre a greve
Assessoria c/ Redação

Mega Modas aposta nos retardatários do final de semana

otimismo e a estimativa é de
redução comparando-se a 2018.
Para a gerente da MegaModas, na esquina das Ruas

Comandante Balduino com
Marechal Deodoro, Joelma da Guia,
o movimento está meio fraco, apesar
das ofertas e promoções, camisas a

LEI MARIA DA PENHA

Inaugurada hoje nova sede da
Delegacia de Defesa da Mulher
PJC-MT c/ Redação

N

a semana que a lei Maria da
Penha completou 13 anos, a
Polícia Civil inaugura a nova
sede da Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher, Criança e Idoso,
em Cáceres, obedecendo a um dos
requisitos da lei, no que tange ao
atendimento policial especializado
para mulheres em delegacia de defesa
da mulher.
A Delegacia da Mulher de
Cáceres mudou de endereço e está,
agora, na Rua General Osório, nº
1084, centro de Cáceres, sendo
inaugurada oficialmente em, novas
dependências, na manhã de hoje,
acontece, com a presença de diretores
da Polícia Civil e autoridades locais.
“A cidade recebe uma delegacia
moderna e apropriada para o público
que atende”, afirmou a delegada Judá
Maali Pinheiro Marcondes, titular da
especializada de defesa da mulher de
Cáceres.
A unidade policial foi
instalada em um prédio mais amplo,
que é o triplo do tamanho da antiga

partir de R$ 99,00 o par e
relógios em 10 pagamentos sem
juros, então, creio que nestes últimos
3 dias, as vendas cresçam, porque a
crise realmente pegou,” pontuou.
Crises a parte, o importante
é que a maioria não vai deixar passar
em branco esta data e assim, como
no Dia das Mães, o Dia dos Pais deve
aquecer sim, o comércio, não como
em anos anteriores, mas o bastante
para atenuar a situação recessiva por
que passa o país.

sede, e localizada em região
acessível à população. O imóvel foi
locado e realizado adequações
obedecendo a requisitos do
acolhimento humanizado e
especializado às vítimas mulheres, e
ainda crianças e idosos, que também
são público da Delegacia. A unidade
dispõe de acessibilidade aos
portadores de deficiência e idosos,
com banheiros em conformidade às
suas necessidades.
Uma das novidades da
delegacia é a brinquedoteca para
amparo das crianças e adolescentes
em atendimento na unidade, ou
aquelas que acompanham as mães
durante procedimentos. A delegacia
conta com uma sala de escuta
especializada para oitivas de crianças
vítimas de abuso sexual, de acordo
com a lei supra, espaço acoplado para
delegado, escrivão, advogado e outras
pessoas autorizadas a acompanhar
oitivas de menores durante as
formalidades do ato.
A nova unidade tem ainda,
Foto: JCC

sala de atendimento
psicossocial para assistência às
vítimas de violência doméstica e
familiar contra a mulher; de
atendimento jurídico em parceria com
a Ordem dos Advogados do Brasil e a
Unemat, com alunos estagiários sob a
supervisão de professore e
advogados, que deverão prestar
assistência jurídica no âmbito
familiar.
A delegada Judá acrescentou
que também foi firmada parceria com
a Unemat, para estágio com
estudantes, que ajudarão nos
procedimentos policiais, dando mais
celeridade em suas conclusões. Outro
viés no atendimento será o espaço
dedicado a palestras visando
promover a autoestima das mulheres
vítimas e também o empoderamento
feminino.
Além dessa sala, haverá
ainda um ambiente voltado à
assistência naqueles casos em que o
agressor ou até a mesmo a própria
vítima tenham dependência de álcool
ou drogas. Ainda no espaço da
unidade, haverá uma oficina para
cursos profissionalizantes, por meio

A

direção do Sindicato dos
Trabalhadores no Ensino
Público de Mato Grosso
(Sintep/MT) comunica que após o
protocolo da resposta-proposta do
governo, à cobrança dos profissionais
da educação para cumprimento da Lei
510/2013, foi marcada a Assembleia
Geral, cuja plenária será nesta sexta
feira, (9) às 14h, em frente ao Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), no
Centro Político Administrativo de
Cuiabá. Conforme a direção do
Sintep, o documento foi encaminhado
às subsedes, de imediato, para as
devidas avaliações e considerações de
encaminhamentos nas assembleias
locais. Os servidores do ensino
público em Mato Grosso irão avaliar,
se irão acatar ou não a última proposta
do Governo do Estado formatada no
último dia 5, em parceria com

deputados estaduais.
Os profissionais estão há 76
dias parados e com os pontos
cortados, ressaltando-se que em
Cáceres, apenas três escolas da rede
pública estadual de ensino Natalino
Ferreira Mendes, Mário Duílio
Evaristo Henry e 12 de Outubro, estão
funcionando normalmente. Outras
duas, Criança Cidadã e Gabriel Pinto
de Arruda, tem aulas parcialmente.
Os professores cobram o
pagamento da RGA, melhorias
estruturais nas unidades escolares,
além do cumprimento da Lei da Dobra
510/2013. Mato Grosso atende a 392
mil alunos distribuídos em um total de
757 unidades escolares. Pelas contas
do Executivo, 40% das unidades estão
paralisadas. O Sindicato apresenta
levantamento apontando mais de
50%.
Foto: JCC

Escola Natalino Ferreira Mendes é uma das que funciona normalmente

Delegacia de Defesa da Mulher inaugura hoje em Cáceres
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MORTE E INCÊNDIO

Além do assassino confesso, foram presos outros três indivíduos, amigos do morto, pelo furto de objetos e incendiar a residencia do assassino, movidos por vingança

Preso meliante que executou
corinthiano a golpes de faca
PJC-MT c/ Redação

A

Polícia Civil de Pontes e
Lacerda esclareceu a morte a
facadas registrada na última
terça feira na ExpoEste de Pontes e
Lacerda, quando om jovem Rodrigo
Silva, 20, ao mesmo tempo em que
esclareceu um incêndio ocorridos no
município, com a prisão de todos os
envolvidos, poucas horas após os
crimes. Tudo foi em sequencia, primeiro
o homicídio durante a festa, quando
Rodrigo foi assassinado e depois, o
incêndio, perpetrado pelos amigos da
vítima, motivados por vingança,
queimando a casa do autor do crime.

Foto: Doc-Pessoal

Identificado como autor do
homicídio, João Vitor Pereira Sodré, foi
detido e autuado em flagrante pelo
crime. Na sequência, os suspeitos,
Kenety Anderson Maciel de Almeida,
24, Roberto Pereira dos Santos, 26,
Weslei Boiko Moraes, 20, foram presos
pelos crimes de furto e incêndio.
O crime ocorreu na madrugada
da terça-feira (6) durante uma festa de
rodeio no aniversário da cidade. Antes
de terminar o show, aconteceu uma briga
dentro da arena, em que as vítimas foram
atingidas por golpes de faca e
encaminhadas ao Hospital Vale do

Guaporé. Assim que tomou
conhecimento dos fatos, a equipe da
Polícia Civil iniciou as diligências
conseguindo identificar logo pela
manhã, o autor das facadas e um primo
dele, de 17 anos que também estaria
envolvido na briga.
Na delegacia, os suspeitos
foram ouvidos pelo delegado Carlos
Augusto do Prado Bock, e assumiram
que se envolveram na briga, após serem
provocados pelo namorado de uma
garota. Segundo o suspeito, João Vitor,
ele entrou na briga para defender o seu
primo, momento em que sacou o

TRABUCOS & REBITES

Suspeitos são presos pela
PM com armas na região
Da Redação

E

sta semana em Glória D'Oeste,
policiais militares prenderam o
suspeito A.G.O.N., 37, por
posse ilegal de arma de fogo, ao flagrálo em uma barreira na MT-180, Na

abordagem, o suspeito dirigia uma
Parati e o revólver calibre 38, com cinco
munições intactas, estava dentro do
veículo. Ao ser questionado, o motorista
disse que a arma era de sua propriedade
Foto: Ilustrativa

Na rebordosa foi apreendido além de uma 28, um treisoitão

para defesa pessoal. Resultado: foi
levado à delegacia da cidade, autuado
pelo crime de porte ilegal de arma,
pagou fiança e foi liberado para
responder ao processo em liberdade.
Também em Curvelândia, a
Polícia Militar prendeu F.S.G.N., 31,
com uma garrucha de calibre 28 e cinco
cartuchos de forma ilegal, além do
mesmo portar uma faca e, surpresa,
havia um mandado de prisão em aberto
pelo mesmo crime, por porte ilegal de
arma de fogo, além de roubo, contra o
meliante.
De acordo com o relato dos
policiais o boletim de ocorrência, estava
sendo feita uma vistoria de rotina na
rodoviária da cidade e o suspeito foi
abordado. Em uma revista, os militares
encontraram as armas e munições na
mala do dito cujo. O mandado de prisão
em aberto foi constatado logo em
seguida à checagem da ficha criminal do
suspeito.
Diante do flagrante, o homem
foi encaminhado à delegacia para as
devidas providências.

Jovem Rodrigo Silva, executado a golpes de faca durante a festa

canivete, porém não percebeu
que tinha de fato atingido alguém.
Enquanto o flagrante de
homicídio era lavrado, três pessoas que
estavam em um veículo Golf Prata,
foram até a casa em que o João Vitor
mora com a mãe e o padrasto, no
Residencial Vera, com objetivo de se
vingarem do autor do crime. Os
suspeitos entraram na residência,
furtaram uma caixa de som e uma mala
com pertences pessoais e em seguida
atearam fogo no quarto de João Vitor e
também nas roupas dele, já do lado de
fora da casa.
Assim que avistaram as
chamas, os vizinhos chamaram o Corpo
de Bombeiros que conseguiu conter o
incêndio, porém dois cômodos da casa

foram destruídos. Diante dos
fatos, foi solicitado o apoio dos policiais
da Delegacia Regional, sendo os
suspeitos identificados e detidos pouco
após a represália.
Segundo o delegado, Carlos
Bock, eles admitiram que atearam fogo
na casa para vingarem a morte do amigo.
“Eles não encontraram ninguém da
residência, uma vez que a família estava
na delegacia acompanhando o flagrante.
Então, aproveitaram a situação para
furtarem objetos e atearem fogo no
colchão e nas roupas da vítima”, disse.
Os quatro suspeitos
conduzidos foram autuados em
flagrante, sendo João Vitor pelo crime
de homicídio e os demais pelos crimes
de furto e incêndio.

CUSTO DE VIDA

IMEA confirma que a cesta
básica ficou 20% mais cara
B.N c/ Redação
cesta básica dos cuiabanos, e,
consequentemente de cidades
interioranas, ficou 20% mais cara na
comparação com as médias de julho desse
ano ante igual mês do ano passado, ao passar
de R$ 395,6 para R$ 474,3. Assim, como nos
demais meses desse ano, o tomate, a batata e
o feijão contribuíram de forma pontual para a
variação dos preços e do custo final pago pela
famílias.
Conforme levantamento realizado
mensalmente pelo Instituto Mato-grossense
de Economia Agropecuária (Imea), ao longo
dos últimos doze meses, o tomate acumulou
alta de 116%, a batata de 92% e o feijão de
64%. De um total de 13 itens que compõe
esse conjunto de alimentos - considerado
básico para uma família de quatro pessoas dez registraram inflação no período e apenas
três retração.
Além dos vilões já citados, as altas
atingiram a carne (5%), o arroz (16%), a
farinha (2%), o pão francês (8%), a banana
(15%), o açúcar (12%) e o óleo (2%). Já em
relação à deflação anual, o destaque é o leite
(-10%), seguido pela manteiga (-6%) e do
café em pó (-4%).
Apesar da majoração anual de
20%, o atual preço médio da cesta básica
cuiabana é o menor desde março desse ano,
quando o conjunto de alimentos registrou R$
479,1 e bem distante do recorde histórico de
preços, em R$ 503,5, apurado pelo Imea em
abril.

A

Na comparação mensal contra
junho, a inflação perdeu um pouco do vigor e
a cesta apresentou queda de 1%, ao sair de R$
476,8. Considerando a passagem de junho
para julho, houve aumento de preços médios
em seis dos 13 itens, estabilização em dois
deles e queda em outros cinco produtos
básicos.
Entre os que mantiveram os

valores médios estão o leite e o pão
francês, ambos com 0% de variação no
período. Os que elevaram as médias foram: a
carne (3%), o arroz (7%), o café em pó (1%),
a banana (14%), o açúcar e o óleo, cada um
com variação de 1%. Reduziram os valores
ao longo do mês, pela ordem, o tomate (-9%),
a farinha (-7%) e o feijão, a batata e a
manteiga, todos com -3% cada um.
Foto: JCC

Houve aumento de preços médios em seis dos 13 itens
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GARANTIA DEMOCRÁTICA

Para Rodrigo Maia, a imprensa escrita é um dos instrumentos importantes de divulgação de informação, garantia da liberdade de expressão e democracia

Maia defende a importância
de jornais impressos no país
Assessoria c/ Redação
Foto: JCC

O

presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, afirmou
nesta terça-feira, 6, que a
medida provisória publicada que
permite que os balanços das
empresas de capital aberto não
sejam mais publicados em jornais
não lhe parece uma boa proposta
porque pode inviabilizar “milhares
de jornais” da noite para o dia. Para
ele, os jornais impressos são
instrumentos importantes de
“divulgação de informação, da
garantia da liberdade de imprensa,
liberdade de expressão e da nossa
democracia”.
“Para Maia, retirar essa
receita dos jornais não é a melhor
decisão,” sinalizando que o
Congresso deve modificar a
medida. “Retirar essa receita dos

jornais da noite para o dia
não me parece a melhor decisão.
Acho que a Câmara e o
Senado poderão construir um
acordo onde a gente olhe para o
futuro, onde o papel jornal já não
seja de fato relevante. Mas no curto
prazo é difícil a gente imaginar nos
próximos cinco ou seis anos, que
da noite para o dia, vamos
inviabilizar milhares de jornais
que funcionam informando a
sociedade”, disse. Mais cedo, o
presidente Jair Bolsonaro afirmou
que a MP é uma “retribuição” à
forma como ele foi tratado pela
imprensa na época da campanha
eleitoral, mas disse que ela não é
uma retaliação.
Questionado sobre a fala
do presidente, Maia disse que a

imprensa não o está
atacando. “Não acho que a
imprensa está atacando ele, está
divulgando notícia. Se é contra ou
a favor, é uma avaliação que cada
um de nós tem de fazer quando é
criticado ou elogiado pela
imprensa. Não acho que o
presidente tenha tomado a decisão
por isso”, disse Maia.
A MP permite que as
publicações obrigatórias de
empresas de capital aberto
previstas na Lei das S/A, como
balanços, sejam divulgadas apenas
nos sites da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e da entidade
administradora do mercado em
que os valores mobiliários da
companhia estiverem admitidos à
negociação, como a B3, além do
próprio endereço eletrônico.

Jornal impresso é a certeza da noticia com registro permanente
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BEACH SOCCER

Campeonato este ano, homenageia o desportista Luiz Fernando da Silva, o Fernandinho Sapo e será disputado por 10 equipes em dois grupos de cinco

ACICE abre a 11ª edição do
futebol de areia em Cáceres

Assessoria c/ Redação

Foto: Wilson Kishi

A

gora, sob á presidência do
atual coordenador
municipal de esportes de
Cáceres, Marcos Antônio do
Nascimento, a Associação
Cacerense de Inclusão á Cultura e
Esporte, deu ontem, (09), o
ponta-pé inicial da 11ª edição do
Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, ressaltando-se
que Cáceres, é o único município
de MT, a realizar um evento nessa
modalidade esportiva, desde
2009, sempre no bairro da Cohab
Nova.
O grande homenageado
da edição desta ano, é o
desportista Luiz Fernando da
Silva, mais conhecido como
“Fernandinho Sapo”, que foi um
dos primeiros moradores da

Cohab Nova, e é um dos
pioneiros do Beach Soccer,
naquele bairro. Fernandinho,
atualmente reside em Colniza,
onde faz um belo trabalho com
adolescentes da rede municipal
de ensino.
“ Recebi com muita
alegria, essa homenagem por
parte da diretoria da ACICE.
Quero parabenizar, todos os
membros da associação pelo
evento em que eles realizam há 11
anos, na Cohab. Estarei presente
tanto na abertura, como também
no encerramento,” disse o
homenageado.
Assim, como nas edições
anteriores, o campeonato é
disputado por apenas 10 equipes,
com com cinco equipes em dois

Santa Cruz; Rodeio; 13 de
Maio e Cohab Nova. Grupo B:
Massa Barro; Óptica Júnior;
Cidade Alta; Vitória Régia e
Juventus.
Para esta sexta, dois jogos
abrem, o campeonato, de acordo
com a tabela divulgada pela
coordenação geral do evento.
A ACICE agradece aos
apoiadores do evento: Grupo
Cometa Moto Center; Fapan;
Construir; COC; Escritório
Alliança: Prefeitura de Cáceres;
Secretária Municipal de Ação;
Coordenadoria de Esportes;
secretaria Municipal de Obras;
Coordenadoria de Limpeza e
Iluminação; Associação de
moradores do bairro São Luiz
(Cohab Nova); Eldorado Doces;

COPA VERDE

Cuiabá vence e garante
a vantagem fora de casa

C

uiabá Esporte Clube deu
uma pausa na Série B do
Brasileiro e estreou na
Copa Verde 2019. Com time
alternativo e muitos jogadores do
time Sub-19 no banco de
reservas, a equipe visitou o
Iporá(GO) no jogo de ida na tarde
da quarta-feira(7), no estádio
Francisco Ferreira, em Iporá, no
interior de Goiás.

No primeiro tempo, o
Cuiabá abriu o placar de pênalti,
com o atacante Hugo Cabral, que
marcou seu primeiro gol pelo
Dourado. Pouco depois, a lei do
ex funcionou a favor do Iporá. O
volante Bosco, que jogou por
cinco anos no Cuiabá, inclusive
sendo campeão da Copa Verde
em 2015, aproveitou chegada ao
ataque e empatou a partida.
Foto: Asscom - Dourado

Cuiabá começou com pé direito na Copa Verde, faturando o Iporá
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By Rosane Michels

No início do segundo
tempo, o Cuiabá voltou à frente
no placar. Aos oito minutos, o
atacante Caio Dantas aproveitou
rebote e fez o segundo do
Dourado. Caio é o artilheiro do
Cuiabá no ano com nove gols,
porém, ainda não marcou na Série
B do Brasileiro. O Dourado soube
controlar a partida e conquistou a
vitória fora de casa, aproveitando
para dar ritmo para alguns
jogadores que não estão atuando
constantemente na Série B, como
o goleiro Matheus, o zagueiro
Windson, o volante Profeta, o
meia João Henrique e os
atacantes Agustín Gutiérrez e
Caio Dantas.
O jogo de volta
acontecerá na próxima quartafeira(14), às 19h30 (de MT), na
Arena Pantanal. A equipe que se
classificar irá enfrentar
Sinop(MT) ou Costa Rica(MS)
nas quartas de final da
competição. Antes disso, no
próximo sábado(10), o Cuiabá
recebe o São Bento(SP) pela 16ª
rodada Série B, às 18 horas local,
também na Arena.

Cáceres, é o único em MT, a realizar um evento nessa modalidade

10; Marcão Segurança;
Placão Comunicação Visual;
Jornal Oeste; Expressão Noticias;
Jornal Correio Cacerense; Diário
de Cáceres; Cáceres Noticias;

Zakinews; TV Vitória
Régia; TV Descalvados; Rádio
Difusora de Cáceres; Rádio
Jornal;Jornal Cacerense e IFMT
Campus Cáceres.

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019
MODALIDADE: Tomada de Preços; OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a demolição e construção de nova
estrutura para EPM da Agência Fluvial de Cáceres; Total de itens a
serem licitados: 1 item – Menor preço global; EDITAL: Poderá ser
obtido a partir do dia 09/08/2019 de 2ª a 6ª feira no período de
09:00 às 11:30 h e 14:00 às 16:00 h, no Centro de Intendência da
Marinha em Ladário, situado à Av. 14 de Março, s/nº - Centro –
Ladário-MS – CEP: 79370-000, Telefax: (67) 3234-1097 e na
Agência Fluvial de Cáceres; também poderá ser lido nos
e n d e r e ç o s
e l e t r ô n i c o s
h t t p s : / / w w w. m a r i n h a . m i l . b r / c e i m l a / n o d e / 3 8 o u
http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitac
oes/ConsLicitacao_Filtro.asp, ou ainda, solicitado através do email: wanderson.arruda@marinha.mil.br. Entrega dos Envelopes
(documentos de habilitação e proposta): dia 28/08/2019 até às
08:30 h (horário local), na Agência Fluvial de Cáceres;
Abertura da Sessão Pública: também no dia 28/08/2019 às 09:00 h
(horário local), no mesmo local.
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Para você que embarcou sem medos ou dúvidas nesta grande e divina aventura
que é ser pai, hoje queremos lhe desejar um Feliz dia dos PAIS!
Temos certeza que receberá muitas homenagens neste dia especial, mas também
sabemos que a maior e melhor homenagem é poder assistir ao crescimento, à evolução, de
um filho através da vida que sem comparação é a melhor recompensa da paternidade.
Desfrute plenamente dessa dádiva! Hoje nossas homenagens a todos os pais
c a c e re n s e s a q u i
representados por
alguns dos nossos
l e i t o r e s
e
anunciantes.
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