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DENÚNCIA

Foto: Assessoria

A Secretaria de Assistência Social, objetivando a averiguação
sobre irregularidades em casas populares está efetuando fiscalização nos
conjuntos habitacionais dos projetos sociais do governo federal. Essas
averiguações partem das denúncias que o SHIS e ou Ouvidoria da Caixa
Econômica recebem, envolvendo esses imóveis. Página 03

SEM VÍTIMA FATAL

Foto: R.S.W.A.

Equipe estão fiscalizando as casas populares em Cáceres

CAPACITAÇÃO
Fiat Strada foi retirado com auxilio de guincho

Um veículo capotou saindo da Estrada ao tentar se desviar de
outro que trafegava em baixa velocidade para transpor os buracos,
felizmente ninguém se feriu com gravidade. O acidente ocorreu por volta
das 15h 30 da tarde desta segunda-feira. Página 05

Foto: Divulgação

Com o objetivo de
capacitar
empreendedores do
setor de comércio, serviços,
indústria e agronegócio das
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, o Sebrae realiza a
terceira edição do Seminário
Desafios do Crescimento em
Cáceres. O evento acontece no
próximo dia 12, no auditório do
Sesi, a partir das 18 horas.

DESEMPENHO

Foto: Ilustrativa

Página 03

Último seminário reuniu 230 empreendedores

SE DEU MAL

Foto: Ilustrativa

Autor de um homicídio em
Cáceres, no mês de janeiro, foi preso
quinze dias após praticar o crime.
José Ricardo de Souza Filho, 32
anos, responderá pelo crime de
tentativa de homicídio doloso.

Clausula de desempenho afetou 14 partidos

Dos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
14 não atingiram a chamada cláusula de desempenho e vão perder, o direito
de receber recursos do Fundo Partidário e participar do horário gratuito de
rádio e televisão. Foram atingidos pela cláusula de desempenho: PCdoB,
Rede, Patri, PHS, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e
PTC. Página 06

Preso está a disposição da justiça

Página 04
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Vulnerabilidade na relação tributária
EDITORIA

PROUNI
O resultado da primeira chamada do
Programa Universidade para Todos
(ProUni) já está disponível na internet.
Aqueles que foram pré-selecionados têm
até o dia 14 para fazer a matrícula. Os
estudantes devem comparecer às
instituições com os documentos que
comprovam as informações prestadas na
ficha de inscrição. Cabe aos candidatos
verificar os horários e o local de
comparecimento para a aferição das
informações.
A lista da documentação necessária está
disponível na internet.
CÂNCER DE MAMA
O Dia Nacional da Mamografia foi
relembrado nesta terça-feira (05) com o
objetivo de sensibilizar as mulheres sobre
a importância do exame voltado para a
detecção precoce do câncer de mama. A
doença é a principal causa de morte na
população feminina mundial sendo que,
no Brasil, estima-se o surgimento de
59.700 novos casos em 2019. Em Mato
Grosso, é previsto 680 novos
diagnósticos. De acordo com dados da
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT),
o câncer de mama ainda representa 27,5%
do total de casos de câncer em mulheres e
é o mais incidente entre elas – seguido do
câncer de colo de útero e cólon e reto.
ENSINO DOMICILIAR
A medida provisória (MP) que vai
regulamentar o ensino domiciliar no país
deve ser publicada até o dia 15 de
fevereiro, segundo a assessoria de
imprensa do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos. No fim
do mês passado, o governo federal já havia
anunciado a conclusão de uma primeira
versão do texto. Na oportunidade, a
ministra titular dos Direitos Humanos,
Damares Alves, afirmou entender que,
embora o ensino domiciliar pertença ao
campo da educação, "é uma demanda de
família", devendo ser, portanto, uma
proposta apresentada pelo ministério que
comanda.
REGRAS DA PESCA
Com a liberação da pesca, algumas regras
precisam ser seguidas, entre elas: estar
habilitado com a carteira de pesca, não
usar apetrechos proibidos e respeitar a
cota e tamanho mínimo do pescado, que
para amadores é de cinco quilos e um
exemplar, e para profissionais é de 125 kg
por semana.
EQUOTERAPIA
Com objetivo de difundir a prática
equoterápica, Mato Grosso instituiu no
calendário oficial o Dia Estadual da
Equoterapia, a ser comemorado
anualmente em 10 de maio, data da
criação da Associação Nacional de
Equoterapia (ANDE), desde 1989. A
iniciativa está amparada pela Lei
10.810/19, de autoria do presidente da
Assembleia Legislativa, deputado
Eduardo Botelho (DEM). Em Mato
Grosso, esse serviço é prestado pela AME
– Associação Mato-Grossense de
Equoterapia e Esporte Equestre, entidade
sem fins lucrativos que atua na
reabilitação de portadores de necessidades
especiais, bem estar social com foco na
inclusão social dos menos privilegiados.

Com frequência meus clientes me
questionam sobre a voracidade do Fisco
Estadual, a disparidade de meios que existe
a disposição do contribuinte para se
defender de cobranças e as ferramentas que
o Estado tem para cobrar o contribuinte, que
muitas vezes se vale de meios coercitivos
para cobrar o contribuinte, e ocasiona uma
série de transtornos que inviabiliza o
desenvolvimento regular de suas atividades
comerciais.
Isso ocorre porque o Fisco
geralmente se vale da premissa de que
“todos são sonegadores”. Contudo, nem
todos que apresentam pendências junto ao
Fisco Estadual podem ser rotulados como
“sonegadores ou devedores contumaz”,
como geralmente é divulgado em notícias.
Não resta dúvida de que a
sonegação fiscal é uma conduta cuja
gravidade embasa sua tipificação como
crime no ordenamento jurídico brasileiro
pelo art. 1.º da Lei n.º 8.137/1990, e, por
conseguinte, tem significativo impacto na
arrecadação pública.
Ocorre que, em muitos casos com os
quais nos deparamos, é possível constatar
que a cobrança do Fisco Estadual é indevida.
A título de exemplo destaco casos em que o
mesmo débito é objeto de três execuções
fiscais distintas, ou seja, o Estado ajuíza três
processos com base no mesmo débito,
mesma certidão de dívida ativa (CDA).
E neste contexto na prática ocorre o
seguinte: Quando o contribuinte réu em
execução fiscal é citado, uma das garantias
que lhe é apresentada é a nomeação de bens
dentro dos 5 dias que sucedem à citação,
logo, não paira dúvida de que detém a
prerrogativa de escolha da garantia a ser
apresentada.
A legislação processual prevê, além
da ordem de preferência de bens para
penhora, que, quando houver outros meios
para promover a execução, esta deve se dar
de forma menos onerosa para o executado.
Há, portanto, que se buscar o equilíbrio entre
a satisfação dos interesses do credor/Fisco

Estadual e as possibilidades do
devedor/contribuinte. Trata-se de um caso
típico de execução que pode ser conduzida
de forma menos onerosa sem prejuízo à sua
efetividade.
Ocorre que durante o processo,
mesmo o contribuinte apresentando uma
garantia para se defender, o Estado ao se
deparar com garantia que não seja dinheiro,
sob o argumento de que deve ser respeitada a
ordem de bens prevista na Lei de Execução
Fiscal (Lei 6.830) que prevê primeiramente
dinheiro, imediatamente pede a realização
do Bacenjud, que é a busca de dinheiro do
executado/contribuinte em suas contas
bancárias, tanto da empresa, como também
de seus sócios que geralmente são incluídos
como responsáveis solidários na execução, e
neste contexto o pedido na maioria das vezes
é deferido pelo Juiz e o contribuinte se
surpreende com o dinheiro bloqueado na
conta bancária.
Logo, este contribuinte que em
alguns casos está respondendo por uma
cobrança indevida, tem o dinheiro
bloqueado, o que compromete o caixa da
empresa, além da inclusão do débito em
dívida ativa, cadastro de restrições
(CADIN), protesto, situações que abalam
sua credibilidade junto a fornecedores e
instituições bancárias, o que inviabiliza o
negócio do empresário, que tem custos
elevadíssimos para manter uma empresa,
dos quais se destaca a folha de pagamento de
funcionários. Assim mesmo agindo de boafé honrando com seus compromissos junto
ao Fisco, em muitas situações é
surpreendido com cobranças arbitrárias
totalmente indevidas.
É evidente que vem prevalecendo o
direito arrecadatório do Fisco e não há
Justiça Tributária. Não paira dúvida de que
nas relações tributárias em Mato Grosso o
paradigma da igualdade não apenas é
desprezado como invertido.
O Fisco parte da premissa que todos
são sonegadores e o Judiciário ao invés de
tentar compreender o impacto de cada uma

destas ações restritivas buscadas
pelo Fisco Estadual, que inviabilizam e
dificulta o desenvolvimento das atividades
do empresário, e neste ponto importante
destacar que o pequeno empresário que
sempre é o mais prejudicado, acaba
corroborando com a premissa do Fisco
Estadual de que todos são sonegadores e que
deve ser garantido o direito do Estado.
Quando se fala em direito tributário,
execução fiscal, direito do Estado e do
contribuinte, a pauta exige dos operadores
do direito domínio e monitoramento das
discussões, sem trazer mais prejuízos para o
empresário, garantindo o seu direito de
defesa de forma menos onerosa, e não
impondo uma prévia condenação, esta
relação deve ser equilibrada, e não da forma
que vem ocorrendo. Não se pode admitir que
a finalidade arrecadatória prevaleça sobre a
justiça tributária. E assim como explicamos
para os clientes, não devemos nos
conformar com interpretações
jurisprudenciais que não examinam
criticamente a falsa posição de fragilidade
fazendária, que tendem a conduzir as
relações fiscais, muitas vezes de forma
inconsciente, para o arriscado campo do
totalitarismo fiscal, no qual os fins
justificam os meios.
Precisamos de uma atuação
colaborativa do judiciário, no sentindo de
atuar de forma imparcial, despidos da ideia
de que todos são sonegadores, e neste
contexto o profissional ao defender o
contribuinte deve estar munido de estudos,
materiais e demonstrações técnicas do
direito em discussão, pois estes são os
formadores das teses a serem submetidas à
apreciação do Judiciário.
DANIELE FUKUI REBOUÇAS é
advogada, especialista em Direito
Tributário, membro do Conselho de
Contribuintes da Sefaz-MT, conselheira
estadual na Diretoria da OAB-MT e
membro da Comissão de Estudos
Tributários e Defesa do Contribuinte da
OAB-MT.

Leis injustas
Numa conversa informal, em que
burocratas se despem de seus cargos e
funções, quando deixam a conversa fluir
sem as amarras decorrentes dos seus
mandatos ou investiduras, ouvi aquela
frase de que certas medidas tomadas
pelos governantes são legais, porém
injustas, ou seja, logo fica bem clara a
questão de que pelo senso comum, uma
determinada lei pode ser injusta.
Aliás, essa dicotomia é
recorrente também quando analisamos a
questão sob o prisma da moralidade,
porque se o leitor parar para fazer uma
pequena reflexão, vai relacionar uma
série de leis que para ele, são imorais.
Mas daí existe uma premissa
sobre essa questão, uma vez que o
conceito de justiça e moralidade acaba
gravitando no critério da subjetividade.
Um exemplo atual é o fato de que
existem visões antagônicas sobre a
denominada taxação do agronegócio e
sobre os critérios da fixação dos

vencimentos de algumas
categorias do funcionalismo público.
Não por isso vimos que cada categoria
defende o seu ponto de vista lançando
mão de argumentos que entendem serem
justos.
Porém, conceitos lacônicos e
subjetivos ganharam tamanha
importância com a vigência da atual
Constituição Federal, uma vez que a
mesma impôs alguns limites ao
legislador, ao mencionar que os atos do
Poder Público, inclusive as leis, devem
observar os critérios da moralidade e da
razoabilidade.
Portanto, a partir de então estão
quebrados dois grandes dogmas que
pairavam sobre a aplicabilidade das leis.
O primeiro é de que não mais se
pode dizer que quando o Poder
Judiciário afasta a aplicabilidade de uma
lei imoral ou desproporcional, estar-seia invadindo a competência do Poder
Legislativo.

EXPEDIENTE

Já o outro dogma, é de que a lei é
absoluta não sendo passível, inclusive,
de questionamentos no âmbito judicial,
caindo por terra então, aquela
interpretação literal decorrente da
expressão em latim sed lex dura lex,
assim traduzida como mesmo sendo
dura a lei, a mesma deve ser cumprida.
Desse modo, caberá então ao
Poder Judiciário lançar mão de critérios
de interpretação das leis frente os
conceitos de moralidade e
razoabilidade, deixando de ficar preso à
análise estritamente subjetiva, cabendo
assim, interpretar as leis de acordo com o
pensamento da sociedade e do momento
em que estamos vivendo, até porque o
que era justo no século passado, já não é
mais nos tempos atuais.
VICTOR HUMBERTO MAIZMAN é
advogado, consultor jurídico tributário e
professor em Direito Tributário.
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DENÚNCIA

Essas averiguações partem das denúncias que o SHIS e Ouvidoria da Caixa Econômica recebem

Prefeitura fiscaliza irregularidades
em casas populares em Cáceres
Foto: Assessoria

Assessoria

C

om o objetivo de
averiguar denúncias sobre
irregularidades em casas
populares, a Secretaria de
Assistência Social da Prefeitura
de Cáceres está efetuando
fiscalização nos conjuntos de
habitação dos projetos sociais do
governo federal, com quem tem
parceria na construção desse tipo
de moradia.
Através do Setor de
Habitação e Interesse SocialSHIS, a Secretaria de Assistência
Social faz averiguações nos
empreendimentos residenciais da
cidade do Programa Minha Casa
Minha Vida.
Essas averiguações
partem das denúncias que o SHIS
e ou Ouvidoria da Caixa
Econômica recebem, envolvendo
os imóveis dessas casas
populares. As denúncias
recebidas são averiguadas pela
equipe do SHIS e, após coleta de
informações, os dados são
enviados para à Gerência
Executiva de Habitação
(GIHAB) da Caixa Econômica
Federal.
Tais ações vêm sendo
realizadas constantemente pelo

comprovem a ocupação
regular. Caso fique comprovada a
irregularidade, a Caixa adota
medidas judiciais para buscar a
rescisão do contrato e a
reintegração de posse. Esse
trabalho de averiguação é feito
pela Prefeitura.
A Caixa informa que não
é proibida a venda do imóvel dos
beneficiários da faixa 1, desde
que seja quitado o valor da dívida
integral e devolvido o subsídio
recebido do Programa, conforme

previsto em lei e em
contrato.
A comercialização
(aluguel e venda) de imóvel, sem
a respectiva quitação, é nula e não
tem valor legal. Quem vende ou
aluga fica obrigado a restituir
integralmente os subsídios
recebidos e não participará de
mais nenhum programa social
com recursos federais. Já quem
adquire irregularmente perderá o
imóvel. Esta condição é
informada ao beneficiário por

PROCESSO ELEITORAL
Fiscalização parte de denúncias

SHIS em todos os
residenciais, com objetivo de
averiguar a regular ocupação do
imóvel. As denúncias podem ser
feitas no Setor de Habitação, de
segunda à sexta-feira, nos
horários de 07h30 às 11h30 e das
13h30 às 17h30. Também pode
ser efetuada através da Ouvidoria
da Caixa, no número de telefone
0800 725 7474.
As denúncias para a Caixa Para facilitar a fiscalização e a
formalização de denúncias, a

Caixa Econômica Federal criou
dois canais exclusivos, com a
possibilidade de manifestação
anônima.
Segundo a Caixa
Econômica Federal, as
ocorrências de ociosidade e/ou
ocupação irregular são tratadas
pelo banco após o recebimento
das denúncias. Ao receber uma
denúncia de imóvel não ocupado,
b e m c o m o d e m a i s
irregularidades, a Caixa notifica
os moradores para que

CAPACITAÇÃO

Sebrae realiza 3ª edição do Seminário
Desafios do Crescimento em Cáceres

Em Cáceres, eleição do SSPM
será disputada por três chapas
Da Redação

T

rês chapas estão inscritas
para concorrer à eleição da
nova diretoria executiva e
conselho fiscal do Sindicato do
Servidores Públicos Municipais
de Cáceres. A Comissão Eleitoral
designada para o pleito está
formada por Luciana Nunes,
Geremias Ferreira da Silva e
Raimundo Bento da Silva.
A chapa 1
União,
Determinação e Transparência:
Sindicato para todos, tem como
presidente o servidor Fábio Luiz
Santos Lourenço; Chapa 2:
Renovação, Trabalho e União, é
encabeçada por Eliel Domingues
da Rocha e a Chapa 3 : União,
Trabalho e Transparência é

capitaneada por Nilton
Magalhães.
A eleição marcada para o
dia 15 de março, acontece no
horário das 8h as 17h na sede
social do Sindicato, localizado a
Avenida Getúlio Vargas, nº 2.000,
em frente a sede da Prefeitura.
De acordo com o Edital,
somente poderão votar os
associados que tenham
ingressado no quadro social do
SSPM até o dia 07 de outubro de
2018 e, ainda, estejam em pleno
gozo dos seus direitos. O voto
será exercido pessoalmente pelo
associado, não sendo permitido
votar por procuração e nem por
Foto: Arquivo
correspondência.

Da Redação

N

esta terceira edição do
Seminário Desafio do
Crescimento, o tema
inovação e mercados serão levados
aos empresários de Cáceres, no
próximo dia 12 de fevereiro, as 18
horas, no auditório do Sesi Cáceres,
sito a Rua da Maravilha, nº 1402,
Vila Irene.
D e s t i n a d o
a
empreendedores do setor de
comércio, serviços, indústria e
agronegócio das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, as
inscrições são gratuitas e feitas pelo
telefone 0800 570 0800.

Com apoio da ACEC e
SINCOVAC, o seminário visa
despertar o empresário para as novas
tendências do mercado.
Os palestrantes Fernando
Kimura e Marcos Piangers, irão
contribuir para que as empresas se
tornem cada vez mais competitivas,
sensibilizando os gestores da
importância de identificar as
mudanças de hábitos de consumo do
cliente, oferecendo soluções que
atendam a real necessidade dos
mesmos.
Duas palestras marcaram a
noite, Fernando Kimura ministrará
o
Foto: Divulgação

tema “Tendências em
C o m u n i c a ç ã o e Ve n d a s ” ,
destacando as mudanças dos hábitos
de consumo e quais possibilidades as
empresas tem para inovarem e
Marcos Piangers apresenta a palestra
“Inovação, uma espiada no futuro”
com abordagem das oportunidades
digitais, as quatro características de
empresas inovadoras e como o
mundo conectado está mudando
empresas, marcas, profissões e
pessoas.
O seminário está se
consolidando e já fazendo parte do
calendário local. No último
seminário participaram 230 pessoas.
Para essa edição, estamos
aguardando um público maior”,
avalia Cirlene Espicaski, analista
técnica do Sebrae em Cáceres.

Servidores elegerão nova diretoria em março

Palestrantes Fernando Kimura e Marcos Piangers
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A Oeste Rural é uma iniciativa do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda e ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019

Oeste Rural Show acontece
no mês de maio em Lacerda
Foto: Divulgação

Ascom Famato

mais. Sem falar no
potencial pecuário da região,
temos aqui muitos rebanhos e
pastos”, apontou.
O presidente do
sindicato disse que a estratégia
é atrair produtores rurais de
outros municípios para investir
na atividade agrícola de Pontes
e Lacerda e em todo o Vale do
Guaporé. Ele assegura que na
região o preço do hectare é
menor do que em outras
regiões de Mato Grosso.
Miotto garante que na
Oeste Rural Show o produtor
terá a oportunidade de fazer

network, trocar experiências,
conhecer grandes expositores e
o melhor da tecnologia
desenvolvida para o
agronegócio.
O presidente do Sistema
Famato, Normando Corral,
confirmou presença no
lançamento da feira
tecnológica.
Além da primeira edição da
Oeste Rural Show, o sindicato
rural continua na realização da
tradicional Expoeste, que está
prevista para acontecer entre
os dias 1 a 5 de agosto deste
ano.

AÇÃO RÁPIDA

Polícia recupera veículo menos de 3
horas depois de furto em outra cidade

Sindicato Rural de Pontes e Lacerda

P

ontes de Lacerda irá
sediar a primeira edição
da feira agropecuária de
tecnologias Oeste Rural Show.
A feira tecnológica foi lançada
no final de janeiro, no Parque
de Exposições da cidade.
O objetivo é difundir
tecnologias desenvolvidas
para agricultura,
conhecimento, qualificação,
oportunidades de negócios e a
competitividade no mercado
agrícola.
A Oeste Rural é uma
iniciativa do Sindicato Rural
de Pontes e Lacerda e ocorrerá
nos dias 16, 17 e 18 de maio de
2019.
O sindicato espera

receber produtores
rurais, acadêmicos,
pesquisadores, empresários,
investidores e representantes
de entidades do setor produtivo
do estado.
Segundo o presidente,
Nilmar Miotto, o município é a
mais nova fronteira agrícola de
Mato Grosso em pleno
crescimento e para
acompanhar esse
desenvolvimento o sindicato
pensou em um espaço que
possibilitasse um intercâmbio
de ideias e experiências.
“A Oeste Rural Show
vai impactar o setor produtivo
rural, o comportamento do
produtor rural, a demanda de

Assessoria

distribuir a produção.
Pontes e Lacerda está em pleno
desenvolvimento. Estamos
avançando na produção de soja
e aumentando o número de
hectares”, apontou Miotto.
Um dos fatores que
motivou a entidade sindical a
desenvolver esse projeto foi o
rápido desenvolvimento
agrícola que chegou na região,
especialmente da soja, nos
últimos anos. “Estimamos que
no Vale do Guaporé a produção
de soja já atingiu a casa dos 100
mil hectares.
A chegada de empresas
e investidores alavancou o
crescimento e a expectativa é
que esse número aumente

P

oliciais militares e civis
de Araputanga prenderam
na manhã desta terça-feira
(05) cinco pessoas acusadas de
furtarem uma caminhonete F-400
em Campo Novo dos Parecis. A
prisão foi realizada quatro horas
após o registro do furto.
O veículo foi furtado por
volta das 03h no bairro Nossa
Senhora Aparecida em Campo
Novo dos Parecis e foi
encontrado às 7h na casa de
V.L.F.F. (24), no bairro Cidade
Alta, em Araputanga. Na

residência também
estavam L.F.F.S. (22), M.V.F.S.
(19), A.C.N.G. (19) e A.D.R.
(17).
To d o s f o r a m
encaminhados à delegacia sob
suspeita de furto e associação
criminosa.
Em busca na residência,
foram apreendidos dois
simulacros de pistolas.
A mãe da menor foi
acionada pelo Conselho Tutelar e
es teve n a d elegacia p ara
Foto: Reprodução
acompanhar os trâmites
da

SE DEU MAL

Suspeito de tentativa de homicídio em
Cáceres foi preso pela Polícia Civil
Da Redação

J

osé Ricardo de Souza
Filho, 32 anos, acusado
de participar de uma

tentativa de homicídio em
Cáceres, foi preso nesta terçafeira, 15 dias após o crime.
Foto: Ilustrativa

O suspeito responderá pelo tentativa de homicídio

O crime aconteceu no
dia 10 de janeiro do corrente
ano, quando a vítima Luiz
Renato de Carvalho, de 44
anos, em frente a sua
residência foi surpreendido
pelo suspeito que desferiu dois
golpes de faca contra ele.
A vítima que foi
socorrida e encaminhada ao
HR, contou aos policiais, que o
suspeito simplesmente chegou
sem dizer palavra alguma e já o
atacou com a faca atingindo a
região lombar e o abdômen.
Agora Zezinho do
Choque, como é conhecido,
após ser preso, foi
encaminhado a Delegacia e
responderá pelo crime de
tentativa de homicídio doloso.
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Veículo recuperado
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SEM VÍTIMA FATAL

Segundo relatos dos motoristas aos policiais o acidente se deu quando ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, Sonho Azul para Mirassol D´oeste

Buracos na MT 175 provocam mais
um acidente em Mirassol D'oeste
Fronteira Alerta

Foto: R.S.W.A.

local e sentiu um impacto na
traseira de seu carro, como também
ouviu um barulho e na sequência viu
passar ao seu lado a caminhonete
picape Strada de cor branca, placas
QBN-3760, que capotou saindo da
pista do lado direito.
O veículo Ford KA teve
apenas pequenas avarias no para-

choque traseiro no lado
esquerdo, como também na lanterna
do mesmo lado quebrada sendo que o
condutor não se feriu. Na picape
Strada estavam o condutor e mais dois
passageiros.
Os policiais também ouviram
um relato do condutor da picape
Strada e segundo o relato do mesmo;

Mirassol D´oeste e ao passar
pelo trecho esburacado tentou
desviar-se do veículo que estava a sua
frente, acabou perdendo o controle da
direção colidindo na traseira do
mesmo e na sequência saiu da estrada
e capotou seu veículo. O fato foi
registrado na Delegacia de Polícia
Civil de Mirassol D´ Oeste.

SEM RECEBIMENTO

APAE busca apoio dos vereadores para tentar receber
os repasses atrasados há 4 meses por parte do Governo
Portal Lacerdense

A

Fiat Strada saiu da pista e capotou em ribanceira

U

m veículo capotou saindo da
Estrada ao tentar se desviar
de outro que trafegava em
baixa velocidade para transpor os
buracos, felizmente ninguém se feriu
com gravidade. O acidente ocorreu
por volta das 15h 30 da tarde desta
segunda-feira, dia 4 a cerca de 3 km do
perímetro urbano de Mirassol
D´oeste. Dois veículos seguiam no
mesmo sentido pela rodovia MT-175,
chegando o perímetro urbano do
município, quando o que seguia atrás
se aproximou do primeiro, que estava
em baixa velocidade devido as
péssimas condições da pista naquele
trecho.
O fato foi registrado pela
Polícia Militar que compareceu no
local com três viaturas, sendo que a
primeira, do município de
Curvelândia estava em outra
diligência e passava pelo local no logo
após o acidente. Os militares

socorreram até o hospital
Samuel Greve, os ocupantes de uma
picape Strada, que saiu da estrada e
capotou em uma ribanceira, mas
felizmente nenhum ocupante ficou
gravemente ferido.
Os policiais também
relataram que no local existem
verdadeiras crateras, que é comum ao
longo deste trecho como em vários
outros da mesma rodovia, se
depararem com veículos com pneus
estourados e seus motoristas
reclamando das condições da pista.
Segundo relatos dos
motoristas aos policiais o acidente se
deu quando ambos os veículos
seguiam no mesmo sentido, Sonho
Azul para Mirassol D´oeste, sendo
que a frente seguia um Ford Ka de cor
cinza com placas QPJ-5641, de
acordo com o condutor do Ford, o
mesmo seguia em baixa velocidade
devido aos buracos existentes naquele

diretoria da APAE de Pontes e
Lacerda se reuniu com os
vereadores dessa segundafeira (04) para pedir ajuda referente
aos atrasos por parte do Governo do
Estado.
Segundo a diretora Rose
Lemos, já são 04 meses de atrasos nas
parcelas no valor R$ 72 mil.
O convênio da APAE de
Pontes e Lacerda de número 62/2017
com a Seduc é destinado para custear
despesas com pagamento de 09
profissionais da educação. 42 APAES
estão sem receber o convênio em
Mato Grosso.
O Presidente da Câmara
Municipal, Maxsuel Guimarães
(PSBD) informou que juntamente
com a mesa diretora e os demais pares
da casa já emitiram um oficio na terçafeira (05) à Secretaria de Estado de
Educação de MT solicitando
informações sobre o atraso nos
repasses e o porquê do não pagamento
do Convênio até o momento.
Ainda na reunião os
vereadores se comprometeram em

buscar apoio aos deputados a
fim de encontrar uma solução rápida
para não prejudicar o andamento dos
relevantes serviços prestados pela
APAE.
"Portanto, solicitamos

intervenção política e ativa
para nos ajudar a continuar atendendo
nossos 96 alunos mantendo a
excelência com profissionais
valorizados e respeitados". Concluiu a
Foto: Flavio Lima
diretora da APAE.

Diretoria da APAE em reunião vereadores

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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DESEMPENHO

Foram atingidos pela cláusula de desempenho: PCdoB, Rede, Patri, PHS, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC

Partidos perdem direito ao Fundo
Partidário e ao horário gratuito
EBC

Foto: Divulgação

14 partidos não atingiram a chamada cláusula de desempenho

D

os 35 partidos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), 14 não atingiram a
chamada cláusula de desempenho e vão
perder, a partir do próximo ano, o
direito de receber recursos do Fundo
Partidário e participar do horário
gratuito de rádio e televisão.
Dessas siglas, nove elegeram
deputados federais, mas não
conseguiram atingir o mínimo de votos
ou de eleitos para a Câmara, em todo o

território nacional, como é exigido pela
Constituição.
Foram atingidos pela cláusula
de desempenho: PCdoB, Rede, Patri,
PHS, DC, PCB, PCO, PMB, PMN,
PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. O
dispositivo atingiu os partidos da
candidata a vice-presidente na chapa de
Fernando Haddad, Manuela d'Ávila
(PCdoB), e do candidato a vicepresidente na chapa de Jair Bolsonaro,
General Mourão (PRTB). Neste ano, o

Fundo Partidário chegou a R$
888,7 milhões. Em ano eleitoral, há
ainda o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, que em
2018 foi de R$ R$ 1,7 bilhão.
A cláusula de desempenho
toma por base a votação para a Câmara.
São duas regras: perderão o acesso ao
fundo e ao horário partidário, entre
2019 e 2023, as legendas que não
conseguiram, nestas eleições, uma
bancada de pelo menos nove deputados
federais em nove unidades da federação
ou pelo menos 1,5% dos votos válidos
distribuídos em um terço das unidades
da federação, com no mínimo 1% em
cada uma delas.
Para o analista político
Antônio Augusto de Queiroz, diretor do
Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap), a
cláusula de desempenho tem aspectos
positivos e negativos. “De um lado,
evita os chamados partidos de aluguel
que, sem chances de eleger ninguém,
vendiam o espaço no horário gratuito.
De outro, prejudica partidos
tradicionais e ideológicos, como o
PCdoB, que perdem o horário gratuito
para divulgar sua doutrina e os recursos
para fazer campanha”, disse.
Eleitos - Neste pleito, 31 deputados
foram eleitos por partidos que não
atingiram a cláusula de desempenho. O
PCdoB elegeu nove deputados em sete
estados – dois na Bahia, dois no
Maranhão, uma no Acre, uma no
Amapá, uma no Rio de Janeiro, um em
Pernambuco e um em São Paulo. Não
chegou, portanto, ao mínimo de nove
unidades da federação. O PHS elegeu

VENDE-SE

Jornal
Correio
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BALCÃO240DENEGÓCIOS
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seis; o Patri, cinco; o PRP, quatro; o
PMN, três; o PTC, dois; o PPL, a DC e a
Rede elegeram um cada.
Esses deputados podem mudar
de partido a qualquer momento sem
risco de perder o mandato. Porém, a
cláusula de desempenho não prejudica
o funcionamento dos partidos na
Câmara, que mantêm o direito de
encaminhar as votações, informando a
posição das bancadas, e de ter liderança
ou representação.
A tendência, segundo Queiroz,
é que os parlamentares busquem outras
legendas para garantir maior
visibilidade política, reduzindo o
número de partidos na Câmara.

A cláusula de desempenho vai
aumentar progressivamente até 2030,
quando os partidos terão de conquistar
3% dos votos válidos para a Câmara,
distribuídos em um terço das unidades
da federação, com no mínimo 2% em
cada uma delas, ou eleger no mínimo 15
deputados federais em nove unidades
da federação.
No próximo pleito, em 2022,
por exemplo, os partidos precisam
atingir 2% dos votos válidos para a
Câmara, em nove unidades da
federação, com um mínimo de 1% em
cada uma delas, ou eleger 11 deputados
federais em nove unidades da
federação.
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REFORÇOS

A diretoria do Santa Cruz fez questão de ressaltar que mais um atleta será contratado para o setor

Santa Cruz se reforça com ex-Palmeiras
para enfrentar o Sinop na Copa do Brasil
Foto: Arquivo

Só Noticias

Times buscando reforços para próximas partidas

P

restes a estrear contra o
Sinop Futebol Clube
pela Copa do Brasil,
nesta quinta-feira (14), no
Gigante do Norte, às 20h30, a
diretoria do Coral não perdeu
tempo e se reforçou com o
meio campista Patrick Vieira,
de 27 anos, revelado pelo
Palmeiras, e que estava no
Londrina (PR). Patrick
também jogou no Yokohama
FC (Japão) e São Bernardo. Ele
já chegou em Recife e treina
com o grupo.
A diretoria do Santa
Cruz fez questão de ressaltar
que mais um atleta será
contratado para o setor. O
anúncio deve acontecer dentro
de alguns dias para o técnico
Leston Júnior poder desenhar
sua escalação.
No Campeonato
Pernambucano, o Santa está
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indo para sua quarta
rodada e atualmente ocupa a
terceira colocação no estadual
com 77.8% de aproveitamento.
O clube acumula duas vitórias,
goleou o América-PE na
estreia por 3 a 0, empatou com
o Flamengo de Arcoverde em 1
a 1 e na última rodada fez 4 a 1
em cima do Afogados.
Entretanto, o Galo do
Norte também está se
reforçando para fazer estrear
na Copa do Brasil e a diretoria
já confirmou a contratação de
um volante e um atacante,
porém, os nomes ainda não
foram divulgados. A previsão é
que até mais cinco sejam
contratados.
O Sinop é 6º colocado
no Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello com 4 pontos. O
Cuiabá lidera com 7.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
movimento agradável e
intenso na vida social e
aproximação de amigos
queridos. O período pode envolver acordos
e negociações com projetos e parcerias com
grandes empresas, clubes e instituições.

Mercúrio em Aquário
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries e Júpiter
em Sagitário, indicando
dias de movimento na vida
social e aproximação de
pessoas alegres e comunicativas. O
período pode envolver o início de um
trabalho criativo. Dias ótimos para estar
com os filhos.

Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
movimento em projetos
profissionais e planos de
negócios, que apontam para um passo à
frente em sua carreira. O período pode
envolver sucesso, reconhecimento e boa
comunicação.

Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
interiorização e maior
envolvimento com
atividades domésticas e a família. O
período pode envolver uma negociação
relacionada à compra ou venda de um
imóvel de família.

Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
movimento em projetos de
médio prazo, pessoais e
profissionais. Se estiver envolvido em
documentações relacionadas ao estrangeiro,
o processo dá um passo à frente. Uma
viagem pode ser marcada ou realizada.

Mercúrio em Aquário
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries e Júpiter
em Sagitário, indicando
dias de movimento e boa
comunicação, especialmente se estiver
envolvido em um acordo ou negociação
de um novo projeto. Um novo contrato
pode ser firmado e aprovado nos
próximos dias.

Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
interiorização e necessidade
de intimidade com os seus. O momento
envolve pensamento reflexivo e profundo.
O período pode ser ótimo para acordos e
negociações envolvendo parcerias
financeiras.

Mercúrio em Aquário
recebe um ótimo aspecto
de Urano em Áries e
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de bons
acordos e negociações financeiras. Um
novo contrato ou projeto envolvendo o
aumento de sua renda e lucros pode ser
aprovado. Ótimo período para novos
investimentos.

Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de amigos,
novos e antigos. O período pode estar
relacionado a uma negociação envolvendo
uma parceria comercial. Ótimo período para
divertir-se com amigos.

Mercúrio em seu signo
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
movimento e boa
comunicação. Novas
amizades podem ser feitas e as antigas
renovadas. O período é ótimo para
retomar os estudos ou marcar e realizar
uma viagem, mesmo que seja rápida.

Mercúrio em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias
movimentados, com excesso
de atividades, especialmente
no trabalho. Se estiver em busca de uma
nova colocação no mercado, este pode ser
um ótimo período. Novos projetos a
caminho.

Mercúrio em Aquário
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries e Júpiter em
Sagitário, indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de conversas vazias. O período
pode envolver o início do planejamento de
um novo projeto. Dias ótimos para a
prática da meditação.

Registramos trocando de idade neste dia, a linda Janaina Sedlacek Sousa, que festeja a data ao lado dos
familiares e amigos. Uma pessoa maravilhosa como você merece um dia super especial. Que Deus te
abençoe hoje e sempre! Feliz Aniversário!

********************
Nosso brinde ao aniversariante do dia,
o empresário João Otavio Natal. Que
hoje, mesmo depois de apagar as velas,
a luz de Deus possa brilhar na sua vida,
trazendo paz, amor e felicidades.

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

Felicitações a Sandra Arruda pela
celebração do seu aniversário. Que sua
vida seja constantemente presenteada
com bons e felizes momentos.

Abraços a Silvio Mauro pela passagem do seu natalício. Que
Deus te ilumine, te guie e te proteja em todos os dias da sua vida.

