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SOCIAL

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período de 
melhora da imagem social e 
p r o f i s s i o n a l  e  m a i o r  
visibilidade. Mesmo que 

queira,  não vai  conseguir  passar 
despercebido. O momento abre caminho 
para o sucesso e o reconhecimento na 
carreira.

Esotérico

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período de 
maior envolvimento com 
projetos de médio prazo, 

maior contato com pessoas e empresas 
estrangeiras. Um amor estrangeiro pode 
bater em sua porta. Período de ótimas 
oportunidades de viagens.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período 
de boas negociações e 
acordos, relacionados a 

sociedades ou parcerias financeiras. Este é 
um período de aumento de sua renda, 
através de grandes negócios. Ótimo 
período para novos investimentos.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período 
de movimento na vida social 

e nos relacionamentos, especialmente os 
afetivos. Um romance pode começar a 
qualquer momento nas próximas 
semanas. Uma sociedade comercial pode 
começar a ser negociada.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica uma rotina 
agradável e repleta de boas 
novidades, especialmente 

no trabalho, que inaugura um período de 
benesses. Um novo projeto ou emprego 
pode surgir a qualquer momento. Saúde 
em fase de equilíbrio.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período de 
interiorização, necessidade 
de distanciar-se da vida 

social e estar mais perto de quem ama. 
Somente amigos íntimos terão espaços em 
sua vida neste período. Um amor do 
passado pode ressurgir.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período 
de maior envolvimento com 
a vida doméstica e familiar. 

Estar com seus familiares em sua casa, 
pode ser altamente renovador e agradável. 
Uma mudança de casa ou, ao menos, uma 
reforma, não está descartada.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período de 
melhora na comunicação e 
novas oportunidades em 

projetos e contratos. O período é ótimo para 
novos contatos comerciais. Você estará 
mais aberto e comunicativo. A vida social 
ganha um intenso movimento.

Vênus deixa Sagitário e 
caminha através de seu signo 
e, ainda unida a Júpiter, 
inaugura um período de 
abertura, crescimento e 
expansão de todos os setores 

de sua vida, depois de dois anos de 
dedicação e esforço incalculáveis. Prepare-
se para uma nova e benéfica fase de vida. 
Um novo amor pode surgir a qualquer 
momento.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período de 
movimento na vida social e 
aproximação de novos e 

antigos amigos. O período é ótimo para sair 
e divertir-se, pois você estará espalhando 
simpatia e charme. Um projeto social em 
equipe pode encantá-lo.

Vênus deixa Sagitário e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, indica um período de 
melhora na vida social e ao 
seu coração, que tem passado 

pelo enfrentamento de alguns problemas. 
Você está mais fechado e distante, mas a 
partir de agora, começa um período de 
renovação. Fique atento a novas 
oportunidades no amor.

Vênus deixa seu signo e 
c a m i n h a  a t r a v é s  d e  
Capricórnio e, ainda unida a 
Júpiter, inaugurando um 
período de melhora efetiva 

de sua vida material e financeira, depois 
de alguns anos de luta e dedicação ao 
trabalho. O período começa agora e se 
estende com a entrada de Júpiter, 
também nesse signo, durante todo 2020.

By Rosane Michels

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

Votos de Feliz Aniversário a encantadora 
Sebastiana Catelan. Que este dia seja 
muito especial, repleto de surpresas e 
passado ao lado de quem você mais ama. 
Orgulhe-se de tudo aquilo que 
conquistou neste ano que termina hoje, e 
prepare-se para o novo que começa 
agora mesmo. Esta coluna deseja muita 
paz e felicidades. Que você seja sempre 
essa pessoa amável e querida. Parabéns!

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

Mais um ano de vida foi festejado por Rafael Nicodemos 
Bruzzon, que comemorou a data ontem recebendo os abraços 
calorosos dos familiares e amigos. Felicidades, paz, amor e 
prosperidades é o que lhes desejamos nesse novo ano de vida.

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

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

Mulheres de Cáceres e região tem um encontro marcado para este 
sábado no Rotary Club de Cáceres, quando acontece o tradicional 
Chá Dourado realizado pela Casa da Amizade. Evento beneficente 
exclusivamente para mulheres que a exemplo das edições passadas 
promete muita descontração e bate papo agradável com sorteio de 
vários prêmios e um delicioso chá da tarde. Vale conferir.
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D e p o i s  d e  c i n c o  a n o s ,  
finalmente, o Ministério Público Federal 
em Cáceres, denunciou seis estudantes 
por suposta fraude no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) realizado em 2014. 
Conforme a denúncia, os estudantes 
utilizaram indevidamente conteúdo 
sigiloso no processo seletivo realizado 
nas escolas 13 de Maio e Maria Gregória 
Ortiz Cardoso, em Porto Esperidião.

A Prefeitura Municipal de Cáceres 
melhorando a qualidade de vida da população na 
zona rural, finalizou a construção de mais uma 
ponte tipo bueiro ARMCO e também a 
reconstrução de outra de madeira na MT - 388 
no Distrito de Clarinópolis. A prefeita em 
exercício Eliene Liberato esteve na obra 
conferindo os trabalhos e ficou surpresa com a 
agilidade e eficiência do método construtivo. 

Página 03

A maioria dos vereadores presentes na Audiência Pública da 
Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cáceres, presidida pela 
vereadora Valdeníria Dutra, se posicionou contra a adesão de Cáceres a um 
novo consórcio de saúde proposto pela baixada cuiabana. Nas alegações, 
todos justificaram os prejuízos da saída de Cáceres do Consórcio da Região 
Oeste, além de ferir os princípios do SUS,  Página 03

Produtores rurais de 22 municípios da região oeste de Mato 
Grosso, que participaram de uma audiência pública,visando  dar voz à 
população,  realizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em São 
José dos Quatro Marcos, na última sexta-feira, 22, cobraram melhor 
suporte técnico, estrutura e investimentos do governo e alegaram que estão 
hoje abandonados no campo. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

Página 03

CONSÓRCIO DE SAÚDE

Legislativo de Cáceres rejeita
troca para baixada cuiabana

Mudança contra os princípios do SUS,  sacrificaria pacientes, que seriam deslocados até a capital, quando podem ser muito atendidos no município

Vereadores acolheram a vontade da população assistida  

 Foto: Assessoria

ENEM/2014

Estudantes acusados de fraude
foram denunciados em Cáceres

De 180 questões, 163 foram respondidas 
iguais por 5 dos 6 denunciados 

Foto: Ilustrativa

CAMINHOS LIVRES

Distrito de Clarinópolis
recebe duas novas pontes

Trabalhos são realizados com 
recursos próprios e do Fethab   

Foto: Assessoria

REGIÃO OESTE

Rurais se dizem abandonados
cobrando mais investimentos

Audiência contou com políticos e lideranças rurais regionais   

Foto: Mario Galvão
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Lei proíbe a apreensão de
carro com IPVA atrasado

FUROU A BLITZ  

INFLAMÁVEL

Novo aumento da gasolina
bomba em apenas oito dias

Em cana incendiário que
lascou fogo na casa da ex

CHAVEADO NO POTE
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GATO POR LEBRE

Página 06

Procon alerta consumidor
com ofertas Black-Friday
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r e c o n h e c i d a .  “ N ã o  
conseguimos crédito fundiário e 
parcerias por falta dessa documentação. 
Muitas pessoas julgam que não 
trabalhamos, sem entender o que nós 
passamos lá na aldeia”.

Para o prefeito de Araputanga, 
Joel Marins, a audiência foi uma 
oportunidade de todos falarem sobre as 
dificuldades enfrentadas e propor 
soluções práticas. 

“Nossa pecuária leiteira vive 
atualmente sérias dificuldades, porque a 
lucratividade do produtor é mínima e 
praticamente inviabiliza a produção. 
Então, buscamos apoio junto ao governo 
para impor um preço mínimo”.

Palestrante do fórum, o 
secretário-adjunto de Agricultura 
Familiar (Seaf), Carlos Alberto Simão 
de  Arruda ,  d i scor reu  para  os  
participantes sobre os caminhos para 

técnica e falou a respeito de 
algumas vocações para a região, como a 
piscicultura.

O vereador Roberto Moura, de 
São José dos Quatro Marcos, disse que 
nos últimos dez anos houve uma 
migração muito grande da população da 
região para outras cidades do estado, o 
que estagnou a economia e provocou 
inúmeros problemas socioeconômicos 
para os municípios.

O evento contou com a 
participação de várias autoridades, 
entre elas, representantes da Empaer, 
Sindicatos Rurais, Universidade 
Estadual de Mato Grosso (Unemat), 
vereadores, prefeitos, Instituto de 
Defesa Agropecuária (Indea), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), além de outras instituições 
parceiras.

instituto é regulado pela Lei n.º 
9.605 de 13 de fevereiro de 1998, Lei 
dos Crimes Ambiental, que determina as 
sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.

oliciais do Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira (Gefron) Pe n c o n t r a r a m  u m a  á r e a  

equivalente a 136 campos de futebol 
totalmente desmatadas na zona rural de 
Vila Bela da Santíssima Trindade, na 
região fronteiriça, durante a Operação 
Vigia, na terça-feira (26).

Mais de R$ 500 mil em madeira 
ilegal (aroeira) foram apreendidos 
durante a operação, além de maquinário 
avaliado em R$ 528 mil. Foi solicitado 
apoio do Batalhão Ambiental, que 
esteve no local. 

O boletim de ocorrência foi 
registrado na Delegacia Especial de 
Fronteira (Defron), em Cáceres, de 
Cuiabá.

Entre o material apreendido 
pelos policiais estavam um motor 
MWM 4 cilindros 226, dois tratores 
esteira, um caminhão, 1,2 mil litros de 
óleo diesel, dois geradores de energia e 
quatro motosserras.

O desmatamento ambiental é 
um crime e por consequência viola o 

É sabido, que mais de 80% dos 
problemas referentes à agricultura 
familiar no Brasil esbarram em desafios 
de regularização fundiária, entraves 
ambientais e sanitários, que impedem 
que o pequeno produtor consiga fazer 
chegar o produto até as gôndolas dos 
supermercados.

O cacique José de Arruda 
Mendes, da aldeia Acorizal, de Porto 
Espiridião, relatou a dificuldade em 
conseguir certificação para os produtos, 
já que a terra indígena ainda não é 

promovendo uma gestão 
participativa que, ao invés de levar 
respostas prontas e muitas vezes 
desconectadas com a realidade do 
produtor, busca ir à fonte das 
informações para saber das demandas, 
desafios e da vocação de cada 
município. 

“É importante destacar que 
essa região é essencialmente rural, 
portanto, toda e qualquer transformação 
vai exigir o fortalecimento dos pequenos 
produtores em suas desigualdades e 
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municípios da região oeste de PMato Grosso, que participaram 

de uma audiência pública realizada pela 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, em São José dos Quatro 
Marcos, na última sexta-feira, 22, 
cobraram melhor suporte técnico, 
estrutura e investimentos do governo e 
alegaram que estão hoje “abandonados” 
no campo.

O objetivo do evento foi 
justamente dar voz à população, 

direito, no entanto, qualquer 
dano ou prejuízo causado aos elementos 
que compõem o ambiente, flora, fauna, 
recursos naturais e o patrimônio 
cultural, sendo violado o direito 
protegido, é passível de punição e este 

muro e ateou fogo na casa do 
irmão da vítima, queimando todos os 
móveis. Segundo testemunhas, o 
suspeito só deixou o local do crime após 
ter certeza que a casa tinha pegado fogo.

Ao sair do local, ele se dirigiu 
até a residência de outra irmã da vítima e 
colocou fogo no portão da casa. De 
acordo com as investigações, as ações 
foram motivadas pelo fato do suspeito 
não aceitar o fim do relacionamento. O 
segundo suspeito, V.R.C. passou a ser 
investigado após denúncia de estupro de 
vulnerável praticado contra seus dois 
enteados.

Durante as investigações 
coordenadas pela Delegacia da Mulher 
de Cáceres foi constatada a veracidade 
dos fatos, sendo o suspeito apontado 
como autor dos abusos contra as duas 
crianças. Diante das evidências, foi 
representado pelo mandado de prisão do 
suspeito, o qual foi deferido pela justiça.

A ordem de prisão foi 
cumprida na Cadeia Pública de 
Cáceres, onde o suspeito já estava preso 
por outro estupro de vulnerável. 

No caso anterior, ele estuprou 
uma menina, também menor de idade, 
nos fundos de sua borracharia, no 
distrito de Nova Cáceres, fato ocorrido 
em 2019.

Delegacia Regional e Delegacia 
Especializada do Adolescente (DEA).

Entre os presos, o suspeito, 
W.M.S.L. que teve sua prisão decretada 
pela justiça por ter ateado fogo na 
residência em que sua ex-amásia estava 
residindo. O crime ocorreu no dia 3 de 
novembro, quando o suspeito pulou o 

ois mandados de prisão 
relacionados a crimes de Dviolência doméstica e estupro 

de vulnerável foram cumpridos, pela 
Polícia Judiciária Civil de Cáceres 
anteontem, (26), em ação realizada pela 
Delegacia Especializada de Defesa da 
Mulher (DEDM) com apoio da 

SUPORTE TÉCNICO

Produtores rurais da região
cobram mais investimentos

No encontro, dentre outros, o prefeito de Araputanga, Joel Marins, cacique José de Arruda de Porto Espiridião  e o vereador Roberto Moura, de Quatro Marcos

Assessoria c/ Redação

Para vereador Roberto Moura, migração estagnou a economia  

Foto: Mario Galvão

QUEIMOU A FICHA

Polícia prende estuprador
que incendiou a casa da ex
PJC/MT c/ Redação

Bombeiros chegaram ao local, apenas para fazer o rescaldo   

Foto: Arquivo

Área estava totalmente desmatadas na zona rural de Vila Bela  

Foto: Gefron/MT

Gefron/MT c/ Redação

CRIME AMBIENTAL

Gefron descobre grande área
desmatada em zona fronteiriça
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Na segunda metade do século XII, 
bem antes de Cabral e sua turma descobrir 
que isso aqui um dia seria o Brasil, um 
poeta anônimo do norte da França 
imaginou um país  maravi lhoso,  
“Cocanha”, uma terra de prazeres e de 
abundância, de harmonia social e de 
liberdade, onde não havia espaço para o 
sofrimento, o envelhecimento e o esforço 
do trabalho. 

Claro,que naqueles idos, ele nem 
imaginaria que alguns fuleiros iriam usar o 
vocábulo 8 séculos após, para designar 
Cocanha, como Pau de Sebo, (primórdio 
do poli-dance) erguido em festas do 
interior, sobre o qual se colocam prendas 
para que os participantes tentem apanhar. 
Convenhamos, que traduzindo-a para a 
Cocanha do Século XXI, haja sebo nas 
canelas, nas mãos, prá chegar no topo, 
sobretudo, o povo trabalhador, sério, 
honesto, refém dos poderosos, pagando 
caro para sobreviver neste país imaginário, 
mais pra Casa da Mãe Joana. 

Comecemos, pelo anuncio da nova 
mãozada do governo nos aposentados a 
partir de janeiro de 2020, nada menos que 
R$ 128 milhões/mês e a gente explica: O 
novo salário minimiserável que seria de 
R$ 1.039,00 vai ter um corte de R$ 8,00 
fechando no vergonhoso valor de R$ 
1.031,00. Faça as contas: 21 milhões de 
aposentados com R$ 8,00 solapados pelo 
Leviatã, somam R$ 128 milhões, a 
matemática ainda é uma ciência exata. 

A justificativa do governo é que o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo,o tal IPCA de 2019,, usado como 
índice oficial de inflação, caiu de 3,9% 
para 3,5% este ano, referencial para 
reposição no minimiserável salário. Veja o 
leitor as contradições: até agora, o dólar 
teve um avanço de 9,43% sobre o real,(era 

vendido ontem a R$ 4,24;) Sabiam 
que aqui, a gente compra chapa, tintas, 
suprimentos e papéis tudo no dólar? Pois é, 
e nem sempre o empresário pode repassar 
o diferencial ao cliente, que não tem culpa 
também da parafernália do poder. E não é 
só o dólar,, o juro médio do cartão de 
crédito rotativo para pessoas físicas subiu 
de 307,8% ao ano, em setembro, para 
317,2% ao ano, em outubro deste ano. 

A taxa média total de juros 
bancários  (pessoa física e jurídica) foi de 
35,9% ao ano em outubro, que divididos 
por mês,daria a inflação anual apregoada 
pelo governo; Comer carne, amigos, só se 
morder a língua, haja vista que a própria 
Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo), confirmou o aumento de 25% 
no preço da carne bovina de janeiro a 
outubro deste ano;  

Prá variar, a gasosa no posto da 

esquina continua inflamável,com 
mais  4,07%  de aumento por litro, desde 
ontem, o 2º reajuste  em apenas 8 dias,pois 
na terça feira da semana passada já havia 
sido aumentada em 2,7%  ou seja, 7,14%, 
só em novembro, mais que o dobro da tal 
inflação anual do IPCA do governo, cujas 
falácias não enganam mais. 

Com dólar nas alturas, reajustes 
semanais na gasolina, (o transporte de tudo 
no patropi ainda é sobre pneus), então, se 
quer mistura, vira vegano,  ovo na 
marmita, que o falso 3,5% de inflação, isso 
é debochar com a cara do povo, amigos. 
Enquanto sofrem classes D, C e B,, 
voltando a 2018, a rentabilidade dos 
bancos brasileiros, integrante da elite 
classe A tupiniquim, no dito cujo ano 
temeroso, os banqueiros fecharam com 
lucro líquido de R$ 98,5 bilhões, tá bom, 
ou quer mais?

Desde a escrita mais primitiva a 
necessidade de transmissão de ideias 
persegue o Homem. Os desenhos das 
cavernas da pré-história expressavam 
ideias. As placas de barro antiquíssimas da 
civilização suméria remetem a hipóteses 
extra-terrestres. Os hieróglifos dos 
egípcios eram misteriosos por essência. 
Segundo Edouard Schurè, eles continham 
três leituras. A mais simples, a mediana e 
uma só acessível aos sacerdotes iniciados. 

Na essência o que consta é a 
existência de linguagens capazes de 
interagir pessoas dentro das sucessivas 
civilizações. Chegamos ao agora. É um 
momento de sofisticação inigualável na 
construção de comunicações, como de sua 
transmissão.

Porém, a transformação dos 
comportamentos coletivos veio numa 
onda inesperada e muito complexa. A 
internet quebrou todos os códigos antes 
vigentes e pôs no lugar simbologias 
inexistentes. Exemplos são os emojis. As 
carinhas expressam centenas e 

intermináveis sensações de 
sentimentos e dispensam o palavreado 
tradicional na expressão das ideias. Antes 
uma carta dizia muitos assuntos. Mas abria 
e  concluía  com sent imentos  de  
r e l a c i o n a m e n t o s .  I s s o  a c a b o u  
definitivamente. O essencial a se discutir é 
a relação de todos os estágios das vivências 
e das convivências humanas embaralhas 
dentro das tecnologias e as ideias que se 
deseja passar. Aqui está a grande equação. 

Ao mesmo tempo em que a 
tecnologia avança e derrubada séculos de 
comunicação formal, os processos 
h u m a n o s  d e  c o n v i v ê n c i a  n ã o  
acompanham. Resultado: a sensação 
permanente de caos. Veja-se o caso do 
Estado que gere as nações. Absolutamente 
caótico. Os chamados poderes estão 
caóticos e cada vez mais distantes das 
pessoas. 

A educação que sempre foi 
reverenciada como num dom quase divino 
na formulação dos comportamentos 
coletivos, morre a cada dia. As igrejas que 
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CALENDÁRIO

SEGURANÇA

ADEUS, LUCENA!

MUTIRÃO FISCAL

VAGA ESPÍRITA

BUGREONLINE

Hoje é quinta feira, 28 de novembro,  dia de 
São Tiago de Marca; Anjo do dia, 
Chavakiah. O calendário registra o Dia 
Nacional de Ação de Graças e o Dia do 
Soldado Desconhecido. Previsão do 
tempo: segundo o ClimaTempo, mínima de 
22º e máxima de 30º, à sombra. Chances de 
chuvas, 86% com previsão de 35 mm; Sol 
com muitas nuvens durante o dia e períodos 
de nublado, com chuva a qualquer hora.

Prefeitos de Cáceres, Curvelândia, Glória 
D'Oeste, Indiavaí, Lambari D'Oeste, 
Mirassol D'Oeste, Porto Espiridião, 
Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do 
Céu e São José dos Quatro Marcos, 
visitaram anteontem, (26), a sede da a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, 
em Cuiabá. Dentre os assuntos abordados 
com o secretário da pasta, Alexandre 
Bustamante, está o enfrentamento aos 
crimes praticados na linha de fronteira, em 
especial, o tráfico de drogas. Tem mais é 
que cobrar mesmo, pois grana há e 
segurança pública é direito constitucional 
de quem paga impostos.

Nossos pêsames à família Lucena, pelo 
desenlace do patriarca Adeildo, eminente 
jornalista na madrugada de ontem, em 
Aparecida de Goiânia, (GO). Lucena 
trabalhou nos principais veículos do 
Estado, como por exemplo Diário de 
Cuiabá, no qual compartilhamos a redação 
na sucursal de Sinop. Amigão,deixou dois 
filhos, a também jornalista Laura, gente 
boa prá caracas e o medico Adeildo Jr. 
Descanse em paz, colega.

Contribuintes com dívidas com o governo 
do Estado têm até amanhã, (29) para 
negociar os débitos no Mutirão Fiscal, na 
Arena Pantanal. Os descontos que podem 
chegar a 75% e são válidos pessoas físicas 
ou jurídicas. O Mutirão Fiscal foi lançado 
no dia 1º de novembro, dívidas junto à 
Procuradoria Geral do Estado, Sefaz), 
Ager, Indea, Procon  e Detran. Além da 
A r e n a  P a n t a n a l  e  d o  s i t e  
mutiraofiscal.mt.gov.br., o contribuinte 
pode optar por sete unidades do Ganha 
Tempo e por agências fazendárias 
distribuídas em cidades polos do Estado.

De 26 a 28 de novembro o pedetista Allan 
Kardec volta ao parlamento estadual, na 
condição de deputado, para assegurar na 
Casa de Leis suas indicações de emendas 
impositivas para o ano de 2020. Entretanto, 
o secretário de Cultura, Esporte e Lazer 
retorna ao comando da pasta ainda no final 
desta semana, de acordo com o secretário-
chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. O 
Mister MM aprendeu facinho a estratégia 
do ex-nada Temer.

Esta semana divulgaram uma noticia na 
city sobre o pega prá capar entre os dois 
poderes (executivo e legislativo) o 
saneamento básico, esgoto, no ralo e tal e 
coisa e coisa e tal, até aí, tudo bem, direito 
de informar, liberdade de imprensa, idem. 
O curioso é que a fonte, era um tal 
Bugreonline, nada mais, nada menos, que o 
site oficial do clube de futebol paulista,  
Guarani, o Bugre de Campinas. 

sempre ditaram as normas sociais 
tornam-se pregadores ao vento e os 
templos religiosos vazios gritam socorro. 

A família que sempre teve papel 
especial no conceito social, hoje está 
multiforme de deformada em relação ao 
seu padrão histórico. As pessoas se 
expressam por meio de canais jamais 
imaginados. No meio e no fim de tudo isso, 
o caos sabe que é passageiro. Mas pede 
uma linguagem pra unir o passado ao 
presente e ao futuro. Nada deterá o 
avançar. Enquanto isso os emojis farão a 
transmissão dos sentimentos para uma 
população que cada dia mais deixará o 
bêabá para ingressar no mundo dos 
símbolos. 

***___ Onofre Ribeiro é jornalista, 
editor de revistas, de jornais, de rádio, 
editor e apresentador de programas em 
televisão, professor universitário e 
consultor em comunicação e em 
estratégias políticas.

Linguagem, eis a questÃ£o

Cocanha no século XXI
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 maioria dos vereadores 
presentes na Audiência APública convocada pela 

Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Cáceres antecipou seu 
posicionamento contra a adesão de 
Cáceres a um novo consórcio de saúde 
proposto pela baixada cuiabana. 
Presidida pela vereadora Valdeníria 
Dutra, a audiência reuniu mais de 60 
pessoas, entre médicos, servidores da 
s a ú d e  m u n i c i p a l ,  e s t a d u a l ,  
conselheiros de saúde e populares. 
Nas manifestações, todos alegaram os 
prejuízos da saída de Cáceres do 
Consórcio da Região Oeste.

Apesar da audiência ter sido 
para tratar do projeto de lei 50, que 
autoriza o município a entrar no 
Consórcio do Vale de Cuiabá, 
debateu-se, além dos prejuízos de 
Cáceres ter saído do consórcio 
regional, os prejuízos de serem feitas 
contratualizações em Cuiabá e Várzea 
Grande.

Para o vereador Cézare 
Pastorello, presidente da CCJ, a 
adesão de Cáceres ao Consórcio do 
Vale do Rio Cuiabá fere os princípios 
da descentralização e regionalização 
do SUS, além de ser incompatível 

ele, levar os pacientes, que 
podem ser atendidos aqui, com 
e x c e l ê n c i a ,  p a r a  e n f r e n t a r  
deslocamento para Cuiabá, não é 
razoável e é contra os princípios do 
SUS.

Nessa mesma linha se 
manifestou a vereadora Valdeníria, 
presidente da Comissão de Saúde e 
condutora da audiência pública, 

com a Resolução 65/2012 do 
CIB, Conselho Intergestores Bipartite 
do SUS, que estabeleceu que Cáceres 
seria a cidade polo da Região 11, 
enquanto Cuiabá seria o polo da 
Região 2. Além disso, o vereador 
também destaca que o Plano Estadual 
de Saúde faz previsão de atenção e 
recursos diferenciados para as duas 
regiões, por suas peculiaridades. Para 

suspensos para Cáceres. Ou 
seja, o Município de Cáceres, por ter 
saído do Consórcio Regional, perderá 
aproximadamente R$ 39.300,00 
mensais em consultas e exames. 
Cáceres ainda tem em caixa quase 400 
mil reais que provavelmente terá que 
devolver para Estado, por não ter sido 
utilizado no Consórcio. 

O executivo não encaminhou 
nenhum impacto financeiro para a 
adesão ao Consórcio do Vale de 
Cuiabá, como transporte etc., nem 
mesmo uma previsão sobre valores de 
contratualizaçao, pelo que o 
entendimento dos membros da 
Comissão de Finanças, Elias Pereira, 
Cláudio Henrique e Alvasir Alencar 
também tende a ser contrário, assim 
como também da Comissão de Saúde.

profissionais de Cáceres são 
iguais ou melhores que os de Cuiabá, e 
aqui o cidadão sabe que quando voltar 
vai encontrar o mesmo médico.

A Diretora do Escritório 
Regional de Saúde, Antônia Maria 
Rosa, que é Doutora em Ciências da 
Saúde e Mestre em Saúde Coletiva, 
também opinou de maneira contrária à 
desregionalização de Cáceres, uma 
vez que a regionalização foi uma 
conquista e tanto o Escritório 
Regional e Saúde, quanto a Secretaria 
de Saúde e os demais 11 municípios 
da região se manifestaram contra.

A Diretora do ERS ainda 
informou que foi deliberado em CIR – 
Comissão Intergestores Regional, 
realizado em Reserva do Cabaçal, que 
os recursos do PAICI seriam 

veracidade dos endereços 
informados pelos denunciados na 
inscrição do Enem, que todos os 
denunciados eram desconhecidos nos 
respectivos locais. Inclusive alguns, 
vieram de outros estados como Minas 
Gerais e São Paulo.Corrobora ainda a 
fraude detectada pelo Inep, o fato de 
um dos denunciados ter afirmado o 
recebimento de proposta prometendo 
vantagens, mediante pagamento de 
valores entre R$ 100 mil e R$ 180 mil, 
para candidatos que realizassem o 
Enem no município de Porto 
Esperidião. De acordo com a 
denúncia, fraudes dessa natureza 
causam danos a outros candidatos que 
foram preteridos em razão de atitudes 
que subtraem vagas ofertadas, e 
maculam ainda a credibilidade do 
sistema de seleção pública. 

Diante disso, o MPF requer a 
condenação dos denunciados por 
fraude em processo seletivo para 
ingresso no ensino superior.

epo i s  de  c inco  anos ,  
finalmente, o Ministério DPúblico Federal em Cáceres, 

denunciou seis estudantes por suposta 
fraude no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) realizado em 2014. 
Conforme a denúncia, os estudantes 
utilizaram indevidamente conteúdo 
sigiloso no processo seletivo 
realizado nas escolas 13 de Maio e 
Maria Gregória Ortiz Cardoso, em 
Porto Esperidião. De acordo com o 
MPF, os seis candidatos obtiveram a 
mesma nota (930,2) na área de 
matemática e suas tecnologias, sendo 
que de um total de mais de 6,1 milhões 
de estudantes inscritos no exame, 
apenas 24 tiraram a mesma nota. 
Também foi constatada similaridade 
entre as notas nas demais áreas do 
conhecimento, sendo que em 
Linguagens ,  Códigos  e  suas  
tecnologias, todos tiveram a mesma 

nota, e em Ciências Humanas, dois 
obtiveram nota igual.

Da mesma forma, em análise 
aos  gabar i tos  de  prova  dos  
denunciados, verificaram-se elevados 
percentuais de igualdade entre as 
respostas assinaladas por cada um. 
Isto porque, do total de 180 questões 
do exame, 139 foram respondidas 
igualmente pelos denunciados 
(similaridade de 77,22%). Além 
disso, do total de 180 questões do 
exame, 163 foram respondidas 
igualmente por 5 dos 6 denunciados 
( s i m i l a r i d a d e  d e  9 0 , 5 % ) ,  e  
considerando apenas o segundo dia de 
provas, do universo de 90 questões, 89 
tiveram a mesma resposta entre todos 
os denunciados, o que representa 
98,8% de semelhança entre as 
respos tas  esco lh idas .  Foram 
constatados ainda, por meio de 
diligências para averiguar a 

 Prefeitura Municipal de 
Cáceres continua melhorando Aa qualidade de vida da 

população na zona rural. Desta vez a 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Infraestrutura e Logística finalizou a 
construção de mais uma ponte tipo 
bueiro ARMCO e também a 
reconstrução de outra de madeira na 
MT -388 no Distrito de Clarinópolis.

A prefeita em exercício 
Eliene Liberato esteve na obra 
conferindo de perto os trabalhos e 
ficou surpresa com a agilidade e 
eficiência do método construtivo,

“Esta importante obra contou 
também com a parceria  dos 
produtores locais que não mediram 
esforços para suprir o que fosse 

necessário para concluir os 
serviços,” disse Eliene.

"O município possui mais de 
135 pontes de madeira de acordo o 
último levantamento que fizemos na 
zona rural, destas em torno de 40% 
precisam de manutenção e até 
reconstrução, e com a escassez de 
madeira a Prefeitura desde o ano 
passado vem substituindo-as por 
aduelas de concreto armado e bueiros 
ARMCO de aço, assim eliminando de 
vez as manutenção constante que se 
fazia todo ano”,  concluiu o 
e n g e n h e i r o  e  S e c r e t á r i o  d e  
Infraestrutura Wesley de Sousa. Todo 
os trabalhos foram realizados pela 
Prefeitura com recursos próprios e 
recursos do FETHAB.

BAIXADA CUIABANA

Rejeitada adesão de Cáceres
ao novo consórcio de saúde

Audiência reuniu mais de 60 pessoas, entre médicos, servidores da saúde  e  todos alegaram os prejuízos da saída de Cáceres do Consórcio da Região Oeste

Assessoria

Mudança de consorcio foi unani descartada na audiência   

PROVAS DO ENEM

MPF de Cáceres denuncia seis
estudantes por suposta fraude

MPF/MT

Escola 13 de Maio em Esperidião,foi usada pelos falsários no Enem/2014  

Foto: Arquivo

ZONA RURAL

Prefeitura de Cáceres entrega
novas pontes em Clarinópolis
Assessoria

Novas pontes facilitam as travessias com segurança aos moradores   

Foto: Assessoria

Foto: Assessoria
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Atualmente, o Galo do 
Norte está em 89º colocado. Entre 
os times do Estado, o Dom Bosco 
na posição 137º, o Operário em 
154º, União em 158º, Araguaia 
em 187º, e Mixto e Rondonópolis 
empatados na 218º colocação.

eliminado pelo Santa 
Cruz (PE). Em 2018 encarou o 
Goiás, perdendo em casa por 1 a 
0. 

E m  2 0 1 7  t e v e  
desempenho melhor, passou para 
a segunda fase da competição e 
encarou o Fluminense, perdendo 

 diretoria do Cuiabá 
dispensou na úl t ima Asegunda-feira (25) o 

artilheiro do clube pela Série B do 
Campeonato Brasileiro, atacante 
Júnior Todinho, que teve sua 
rescisão de contrato publicada no 
Boletim Informativo Diário da 
Confederação Brasileira de 
Futebol.

Há uma semana, o Cuiabá 
também havia rescindido o 
contrato com outro jogador, o 
c e n t r o a v a n t e  G i l m a r .  
Coincidentemente, ambos foram 

supostamente denunciados 
no início do mês de novembro por 
uma mulher de 20 anos, que alegou 
assédio sexual, difamação, injúria 
e perturbação da tranquilidade. 
Junto deles, o goleiro Paulo 
Henrique foi envolvido no caso, 
mas ainda segue no elenco.

O caso teria ocorrido em 
uma festa no Bairro Parque 
Residencial Tropical Ville, em 
Cuiabá, no dia 2 de novembro. Até 
o momento, o clube e os jogadores 
ainda não se posicionaram 
oficialmente sobre o ocorrido. O 

caso é investigado pela 
delegacia Especializada de Defesa 
da Mulher.

Júnior Todinho chegou ao 
Cuiabá para a temporada 2019, 
v i n d o  d o  V i t ó r i a - B A ,  
conquistando o título estadual pelo 
clube e se destacando na Série B, 
como o artilheiro do Dourado com 
seis gols marcados. Na derrota em 
casa para o Londrina, dia 5 de 
outubro, o atleta sofreu uma fratura 
na mandíbula, que também 
acarretou perda de dentes. Com 
isso, seu retorno ao futebol foi 
atrasado e ele não atuou mais pelo 
time mato-grossense.

A lista de artilheiros do 
Cuiabá na competição nacional é 
seguida pelo meia-atacante Felipe 
Marques e pelo volante Jean 
Patrick, ambos com cinco gols. Os 
objetivos do Cuiabá estão 
consolidados em 2019, com a 
permanência na Série B do ano que 
vem, além do título da Copa Verde, 
recém conquistado em cima do 
Paysandu, que garante o Dourado 
diretamente nas oitavas de final da 
Copa do Brasil de 2020.

A equipe fecha o ano no 
próximo sábado (30), contra o 
rebaixado Vila Nova (GO), que até 
o momento é treinado pelo ex-
técnico Auriverde, Itamar Schülle. 
O jogo está marcado para 15h30, 
horário local, na Arena Pantanal.

om o Cuiabá sendo 
campeão da Copa Verde, a Cdefinição dos clubes de 

Mato Grosso que vão disputar a 
Copa do Brasil de 2020 pode 
mudar. 

O Dourado já estava 
garantido por ter sido campeão 
mato-grossense e outra ficou com 
o Luverdense, campeão da Copa 
Mato Grosso.

O presidente do Sinop 
Futebol Clube, Agnaldo Turra, 
disse, que o Galo do Norte deve 

herdar a vaga e vai 
requerer a Federação Mato-
grossense de Futebol que seja 
indicado a CBF. “O nosso time 
atualmente é o 3º do Estado mais 
bem colocado no ranking da CBF, 
atrás do Cuiabá, e do Luverdense, 
que também já conquistou uma 
vaga pela Copa FMF”, explicou 
Turra.

O dirigente aponta que, 
em outras ocasiões em que 
situações similares ocorreram a 
vaga ficava com o clube melhor 

“No regulamento do 
m a t o - g r o s s e n s e  n ã o  é  
especificado quem fica com a 
vaga caso ocorra essa situação, 
mas em outras ocasiões, era com 
o melhor colocado”, declarou. 
Não foi confirmado se a FMF vai 
atender o pleito do Sinop para 
indicá-lo à confederação, que 
organiza a competição nacional.

Se conseguir, o Sinop 
competirá pela quarta vez 
consecutiva. Este ano, o Sinop 
disputou a Copa do Brasil e foi 

PEGANDO CARONA

Galo cisca em busca da vaga
para Copa do Brasil de 2020

Eliminado este ano no certame nacional pelo Santa Cruz o Sinop, se a FMF aceitar e a CBF concordarem cedera vaga,  competirá pela quarta vez consecutiva

S.N c/ Redação

Sinop chegou a 2ª fase em 2017,  quando foi eliminado pelo Fluminense  

Atacante artilheiro Junior Todinho, volta pro futebol baiano  

Foto: Ascom-Dourado

RABO DE SAIA

Atacante e centro-avante
deixam plantel do Cuiabá
O.E c/ Redação

Foto: Nelson Perez
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saldo em 29/12/2017 de 
R$ 167.611,37, e os créditos 
abertos pelos Decretos nº 18 e 19 
cobertos pela conta nº 24.247-0 
(Fundeb), com saldo de R$ 
300.457,20, em 29/12/2017.

Contudo, a Secretaria de 
Controle Externo opinou pela 
manutenção do achado. Isso 
porque o superávit financeiro por 
fontes de recursos informados no 
sistema Aplic são divergentes 
daqueles informados pelo 
Município. Por outro lado, da 
análise dos extratos bancários 
encaminhados pela defesa, a 
Secex constatou a existência de 

s a l d o s  f i n a n c e i r o s  
disponíveis em 29/12/2017 nas 
fontes 00, no valor de R$ 
565.821,79.

Assim, foi recomendado à 
atual gestão para que verifique e 
corrija os saldos registrados no 
Sistema Aplic, a partir do saldo 
inicial do exercício de 2019, para 
que reflitam adequadamente 
todos os recursos disponíveis por 
fonte. Deve ainda implementar 
rotinas administrativas que sejam 
aptas a evitar o atraso no envio da 
prestação de contas, adotando 
postura de envio antecipado da 
documentação e de verificação de 

recursos para cobri-los nas fontes 
00 e 19 e o encaminhamento das 
contas de governo com sete dias 
de atraso. Em sua defesa, a 
gestora alegou que as fontes dos 
créditos abertos apontadas no 
Relatório Preliminar como 
insuficientes foram de recursos 
ordinários e do Fundeb.

Sendo o crédito aberto 
pelo Decreto nº 30/2018 coberto 
pelo saldo de superávit financeiro 
das conta nº 9.622-9 (FPM), com 

 Tribunal de Contas de 
Mato Grosso emitiu Oparecer prévio favorável 

à aprovação das contas anuais de 
governo do exercício de 2018 da 
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  
Conquista D'Oeste, sob a 
responsabilidade da prefeita 
Maria Lúcia de Oliveira Porto 
S o u z a .  O s  p r o c e s s o s  n º  
16.7096/2018 e 194166/2019 que 
trataram da prestação de contas e 
das peças orçamentárias foram 

relatados pelo conselheiro 
interino João Batista Camargo, 
que emitiu recomendações para 
que sejam corrigidas as falhas 
constatadas. A decisão ocorreu na 
sessão plenária extraordinária do 
dia 7/11.A gestão municipal 
cumpriu com os limites legais e 
constitucionais quanto aos gastos 
públicos. Contudo restaram duas 
falhas: a abertura de crédito 
suplementares por superávit 
financeiro, sem a existência de 

s deputados derrubaram 
na sessão noturna da Oterça-feira (26) o veto do 

governador Mauro Mendes a um 
projeto que proíbe a apreensão de 
veículos com IPVA (Imposto 
sobre Propriedades de Veículos 
Automotores) atrasado. Com a 
derrubada do veto, a lei deve ser 
publicada nos próximos dias. Dos 
deputados presentes, 17 votaram 
a favor da derrubada do veto. O 
autor do projeto é o deputado 
Ulysses Moraes. Ele disse que o 
governo não apresentou motivos 
plausíveis para vetar o proposta.

Segundo ele, o Judiciário 
tem o entendimento de que a 
apreensão de bens pelo poder 
público não é o melhor meio para 
a cobrança de dívidas. 

"Esse projeto transforma 
em lei uma decisão judicial. Já 
existe esse entendimento do 
Judiciário, de que o governo não 
pode confiscar os bens pelo não 
pagamento de tributos . 

Tem outros meios de fazer 

a cobrança", explicou o 
parlamentar.

O projeto tinha passado 
pelas comissões, entre elas a de 
Constituição e Justiça, a qual 
emitiu parecer favorável. A CCJ 
também analisou os argumentos 
do governo para vetar o projeto e 
se manifestou pela derrubada do 
veto. "Isso (apreensão de bens) 
cria mais entraves para a 
população. A pessoa que precisa 
do carro para trabalhar vai perder 
o meio de renda e não conseguir 
trabalhar e nem pagar a dívida", 
declarou Moraes.

O projeto foi vetado em 
setembro pelo governador, o qual 
argumentou que a apreensão não 
ocorre pela falta do pagamento do 
IPVA, mas sim pela ausência da 
apresentação do Certificado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV). 

P a r a  p a g a r  o  
licenciamento, no entanto, o 
contribuinte deve estar com o 
pagamento do IPVA em dia.

APROVAÇÃO DAS CONTAS

TCE/MT emite parecer favorável
ao governo de Conquista D'Oeste

A gestão municipal cumpriu com os limites legais e constitucionais quanto  aos gastos públicos,apesar de constatadas duas falhas justificadas e sanáveis

Assessoria

Prefeita de Conquista, Maria Lúcia de Oliveira Porto Souza   

Foto: Divulgação

Para os parlamentares, tem outros meios de fazer a cobrança  

Foto: Arquivo

FIM DO VETO

Promulgada lei contra retenção
de veículos com IPVA atrasado

AL-MT
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 Petrobras elevou ontem, 
(27), o preço da gasolina Anas refinarias em cerca de 

4% na segunda alta em pouco 
mais de uma semana, em meio à 
valorização do dólar em relação 
a o  r e a l .  O  d i e s e l ,  e m  
contrapartida, foi mantido 
estável, segundo informou a 
petroleira estatal. Com a alta, a 
gasolina atingiu cerca de R$ 1,92 

por litro, uma máxima desde o 
fim de maio, quando chegou a 
aproximadamente R$ 1,95 por 
litro, segundo dados da estatal 
compilados pela Reuters.

O repasse de ajustes de 
valores nas refinarias aos 
consumidores finais nos postos 
depende de diversos fatores, 
como margens de revendedoras e 
distribuidoras, misturas de 

b i o c o m b u s t í v e i s  e  
impostos. O último reajuste tinha 
sido feito no dia 19, quando o 
preço da gasolina foi elevado em 
2,8%, após mais de 50 dias sem 
alterações no preço.

N o  m e r c a d o  
internacional, a gasolina teve alta 
de 6,3%, no acumulado desde o 
último reajuste da Petrobras até a 
véspera "Sem dúvida o câmbio 
tem forte influência, mas... o 
preço da gasolina, e também do 
diesel, estão subindo no mercado 
internacional", afirmou à Reuters 
o presidente da Associação 
Brasileira dos Importadores de 
Combustíveis (Abicom), Sérgio 
Araújo.

S e g u n d o  a  ú l t i m a  
pesquisa divulgada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), o preço médio da gasolina 
nos postos no país na semana 
terminada no dia 23 de novembro 
ficou em R$ 4,413, alta de 0,14% 
frente à semana anterior (R$ 
4,407). Já o preço do diesel ficou 
praticamente estável, em R$ 
3,710 na média, ante R$ 3,715 na 
semana anterior. No acumulado 
no ano, a gasolina acumula 
avanço de 1,59% e, o diesel, alta 
de 7,5%, segundo a ANP.

ão é feriado, mas a Black Friday 
está entre as sextas-feiras mais Naguardadas do ano. Seja para 

adiantar as compras de Natal, garantir 
pacotes de viagem ou atualizar os 
equipamentos eletrônicos da casa, todos 
devem aprovei tar  a  data  com 
responsabilidade para não começar 
2020 com dívidas.

Por mais tentadoras que sejam 
as promoções, a orientação do Procon é 
que o consumidor reflita sobre a 
necessidade de determinado produto ou 
serviço, para não cair na bola de neve do 
superendividamento. “Sempre vale a 
pena tirar umas horinhas para fazer os 
cálculos, analisar se a compra cabe no 
orçamento ou se a tal promoção vai gerar 
um transtorno financeiro”, orienta a 
secretária adjunta do Procon-MT, Gisela 
Simona.A data conquistou os brasileiros 
e este ano ocorre no dia 29 de novembro 
com lojas abertas em horário especial, 
tanto de rua quanto de shoppings 
centers. De acordo com projeção da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), a 
Black  Fr iday  des te  ano  deve  
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o 
maior faturamento em uma década.

Se depois de estudar sua 
condição financeira o consumidor 
decidir por aproveitar a oportunidade, o 
próximo passo é pesquisar e comparar 
preços. E para quem prefere lojas 
físicas, o jeito é bater perna para 
conseguir um bom desconto.  “Quem 
fez a lição de casa e acompanhou os 
preços dos produtos antes do período de 
Black Friday vai conseguir perceber 
mais facilmente se o que deseja comprar 
está de fato em promoção ou se a loja 

maquiou o preço”, alerta 
Gisela.

A “maquiagem de preços” 
consiste em aumentar o valor dos 
produtos semanas e até meses antes para 
depois anunciar supostos descontos. 
Dessa forma o consumidor é atraído por 
uma falsa promoção.Tal prática é ilegal 
e deve ser denunciada aos órgãos de 
proteção ao consumidor.  Com a 
pesquisa de preços antecipada o cliente 
pode comparar os anúncios e saber se o 
desconto é real.Ainda na fase de compra, 
o consumidor deve prestar atenção ao 
prazo de entrega da mercadoria, pois 
com o aumento da demanda tais prazos 
podem ser prolongados. Na dúvida, 
certifique-se de que o produto realmente 
está disponível no estoque e exija o 
prazo por escrito junto com a Nota Fiscal 
eletrônica.

apresente algum problema ou 
defeito na fabricação, o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) estipula 
uma garantia legal. O prazo é de 90 dias 
para bens duráveis, como roupas, 
móveis e eletrônicos, e de 30 dias para 
produtos não duráveis, a exemplos dos 
alimentos. Após a reclamação, o 
fornecedor ou fabricante deve sanar o 
problema em até 30 dias.

Já sobre a política de trocas de 
produtos que não possuam vício de 
qualidade, o CDC não estabelece uma 
regra, ou seja, vale o que for acordado 
entre lojista e consumidor. Muitos 
estabelecimentos no Brasil possuem 
uma política de troca e, nesses casos, 
todas as condições e prazos devem ser 
detalhados por escrito e entregues de 
alguma forma ao consumidor, seja na 
Nota Fiscal ou recibo.

BOMBA, BOMBA!

Gasolina tem novo reajuste
de preços em apenas 8 dias

O último reajuste foi na semana passada (dia 19), quando o preço da  
gasolina foi elevado em 2,8%, após mais de 50 dias sem alterações 
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Preço nas bombas não acompanham os percentuais das refinarias  

 Foto: Ilustrativa

PESQUISAS

Consumidor deve ficar atento
para ofertas da Black-Friday

Procon/MT

Secretária adjunta do Procon-MT, Gisela Simona  
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