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CAMINHADA NOTURNA

2ª da Caminhada Noturna Rural e Urbana,
será nesta sexta-feira (12), na Cohab nova
Assim, como ocorreu no ano passado o Núcleo Habitacional São Luiz (Cohab Nova),
irá realizar a caminhada noturna Rural e Urbana, nesta sexta-feira (12), à partir das 18h, com um
percurso de 7 km. De forma opcional, o participante caso queira, pode estar levando 1kg de
alimento não perecível.Página 03

ZPE

APAE

Governo vai isentar impostos
para atrair mais indústrias

É hoje a tradicional
Festa de São João
Foto: Divulgação

Foto: Assessoria

Para tornar a Zona de Processamento de
Exportação (ZPE), localizada no município de
Cáceres um modelo mais atrativo, o deputado
Dr. Leonardo propôs ao governador Pedro
Taques a isenção do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), em
telecomunicação, transporte e energia
elétrica.Página 04

Café da
Manhã
Página 02

DIA DO ENFERMEIRO

Prefeitura oferece um dia de comemoração aos
enfermeiros das unidades de saúde de Cáceres
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres, através da
Secretaria Municipal de Saúde, realizou na
quarta-feira, na Fapan- Faculdade do
Pantanal, o 1º encontro da atenção básica, em
comemoração ao dia do Enfermeiro, que é
celebrado no sábado, dia 12 de maio.

Página 03

Página 03

Cuiabá Arsenal enfrenta Hawks
neste sábado em Acorizal
Página 07

Dia D da vacinação será sábado dia 13 de maio em todo o Estado - Página 03
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Um dom

Arapuca fiscal

Quanto mais a população cresce e
o mundo se expande, as pessoas se
distanciam. Nos prédios de
apartamentos cada vez maiores e nos
condomínios horizontais enormes, as
pessoas nem se conhecem e nem se
cumprimentam.
Os aparelhos eletrônicos e a
INTENET que deveriam ser
instrumentos de aproximação são de
distanciamentos e de alheamentos. Os
celulares isolam as pessoas, perdendo
elas o contato físico e humano. As
pessoas estão solitárias no meio da
multidão ilhados operando os seus
telefones moveis.
Existe na INTERNET um
aplicativo chamado CAMMING, onde
uma pessoa se exibe com hora marcada e
paga do outro lado por um solitário (a)
que tenta se livrar do isolamento. As
pessoas não se aproximam dos vizinhos,
mas procuram na INTERNET
relacionamentos incertos.
Neste mundo globalizado a
solidão cresce em proporções
geométricas e, por consequência, o
numero de solitários, desajustados e
suicidas aumentam exponencialmente.
A depressão
está ganhando
terreno e se não é a maior deverá ser em
pouco tempo o mal do século.
As famílias estão cada vez
menores e a distância física agravada
pela aguda luta diuturna; pelo uso de
aparelhos eletrônicos e o excesso de
ocupações diárias aumentam cada vez
mais o fosso entre as relações afetivas.
Uma amiga querida suicidou-se.
E eu nunca soube que ela era depressiva.
Se tivesse me distanciado do meu
umbigo, talvez, pudesse ter feito alguma
coisa.
As relações tornaram-se
superficiais. E os amigos são estranhos.
Não sabemos o que se passa com eles e
nem eles conosco.
Todas as pessoas precisam de
atenção. As carências afetivas são
absurdas. O mundo é gregário, mas as
pessoas insistem em se isolar. Olhe para
o lado e vai ver sempre uma pessoa igual
a você, com necessidades, desejos e
carências.
Ninguém tem o direito de ser
grosseiro. Por trás de quem trabalha ou
desenvolve qualquer atividade tem uma
pessoa que labuta pela subsistência. Um
bom dia não custa! Um como vai,
também, não! Uma conversa trivial faz
parte da convivência humana. É assim
que começam as aproximações e se
consolidam as relações.
Sinceramente agora no outono da
minha vida, eu gostaria de ter ou
desenvolver o dom de aproximar as
pessoas.

Os empresários brasileiros já
se acostumaram com a denominação
“conta-corrente fiscal”, amplamente
utilizada pelas autoridades
fazendárias nas mais variadas esferas.
A mesma nada mais é do que
um mecanismo de controle
administrativo utilizado tanto pelo
fisco como pelos contribuintes para
conferência dos valores devidos ao
erário, em contrapartida aos
pagamentos realizados.
No conta lançam-se débitos de
tributos e créditos de recolhimentos
fiscais, os quais devem guardar
perfeita sintonia sob pena da parte não
adimplida sujeitar-se aos meios hábeis
de cobrança previstos na legislação.
Nada mais justo se levarmos
em consideração que são os próprios
contribuintes que declaram os valores
que devem ao erário por meio de suas
declarações tributárias, o que implica
dizer que, de forma antecipada à
inclusão dos montantes fiscais no
aludido sistema, estes possuem
precisamente a informação de quanto
devem pagar e quando precisam
recolher seus tributos, viabilizando o
devido planejamento.
Simples, não? Não aqui. Não,
porque a Secretaria de Fazenda de
Mato Grosso há tempos descobriu que
o aludido conta corrente fiscal, que era
para ser um mero instrumento de
informação e controle, poderia ser um
meio legitimado de coação ao
recolhimento dos tributos ao erário
público. Explico-me.
No Estado de Mato Grosso,
diferente de outras localidades, o
ICMS que é um imposto tipicamente
lançado por homologação (ou seja,
declarado pelo contribuinte para
posterior aferição pelo fisco), é
formalizado por meio de lançamentos
de ofício onde o fisco promove a
cobrança direta dos valores que
entende devidos, assim como uma
autuação fiscal.
Para tal, utiliza-se do nem
sempre preciso cruzamento eletrônico
de dados que muitas vezes, leva em
conta informações de terceiros nem
sempre fidedignas.
Por este expediente os
contribuintes são surpreendidos com
lançamentos fiscais que não advieram
necessariamente de suas próprias
declarações e que são incluídos no seu
“conta corrente fiscal” abruptamente.
O problema seria de certo

Renato Gomes Nery – E-mail –
rgnery@terra.com.br

modo superado se não fosse o fato de
que ausência de pagamento ou atraso
por qualquer razão, inclusive
inserções súbitas que ocorrem no
sistema após julgamento de defesas
apresentadas, ensejam a aplicação de
gravosas penalidades aos
contribuintes que extrapolam a
simples cobrança do tributo em tese
devido.
Exemplo das penas são os mais
variados mas destacam-se a perda de
incentivos fiscais até ulterior
regularização, apreensões de
mercadorias para exigência do
imposto antecipado acrescido de
multas que chegam a 100%,
impossibilidade de emissão de
Certidões, impossibilidade de
emissões de notas fiscais, dentre
outras.
Ao agir assim, o sistema de
conta corrente fiscal da SEFAZ-MT
extrapola e muito os sistemas
convencionais de acompanhamento e
controle de outras administrações
fazendárias posto que o mesmo deixa
de ser um mero instrumento de gestão
administrativa-tributária para tornarse um meio de cobrança em si mesmo.
É, na prática, um sistema que
representa sanção política.
Poderia a SEFAZ-MT, se
quisesse, espelhar-se na Receita
Federal e tantas outras autoridades
fazendárias que utilizam dos meios
próprios de cobrança dos tributos hoje
potencializados pela possibilidade de
protestos das CDAS, penhora de
recursos em conta bancária, penhora
de imóveis, veículos,
responsabilização de sócios, etc, mas,
optou-se pela arrecadação por meio
desta “arapuca fiscal”.
Por essas e outras que os
empresários de Mato Grosso são
heróis da resistência pois além de se
submeterem a carga fiscal altíssima,
ainda são acometidos com sanções
nada ortodoxas. Ao nosso ver,
somente uma Reforma Tributária
profunda em todo sistema poderá
mudar este quadro.
As empresas, vale lembrar,
guardam ampla função social e devem
ser vistas como parceiras do Estado e
não inimigas. Que tal desarmar a
arapuca?
******************************
Carlos Montenegro - Advogado
Tributarista
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PLANO DE SAÚDE/CANCELAMENTO
As novas regras para cancelamento de
contrato do plano de saúde a pedido do
beneficiário começam a valer nesta quartafeira (10). De acordo com a Agência Nacional
de Saúde (ANS), as regras se aplicam aos
contratos firmados depois de 1º de janeiro de
1999 ou adaptados à Lei nº 9.656 de 1998. A
resolução prevê o cancelamento imediato do
contrato a partir do momento em que a
operadora ou administradora tome
conhecimento do pedido. Determina ainda
que o cancelamento deve ser imediato
também para quem está em dívida com o
plano de saúde. A intenção com as medidas é
dar maior “clareza, segurança e
previsibilidade” ao consumidor nos
cancelamentos dos planos, de acordo com a
ANS.
ENEM
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
bateu a marca dos 2 milhões de inscritos.
Segundo o boletim de inscrições divulgados
na manhã de ontem (11) pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame
já conta com 2.193.707 inscritos. As
inscrições podem ser feitas pela internet, no
site do Enem, até as 23h59 (horário de
Brasília) do dia 19 de maio. A expectativa é
que cerca de 7 milhões se inscrevam para as
provas. As inscrições começaram na
segunda-feira (8). As provas serão aplicadas
em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e
12 de novembro. Para concluir a inscrição, o
candidato deve pagar a taxa do exame que,
este ano, é R$ 82. O prazo para que isso seja
feito vai até o dia 24 deste mês.
SAÚDE
Será assinado nesta sexta-feira (12), às
11h30, na sede da Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ), o Termo de Cooperação
Técnica que tem o objetivo de criar um
consórcio de saúde, com a finalidade
específica de comprar e distribuir
medicamentos para os usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS). Por meio do
consórcio, que fará uma espécie de “compra
coletiva”, a expectativa é conseguir uma
economia de até 70% na aquisição de
medicamentos e insumos de saúde. O
consórcio busca a adesão dos 141 municípios
mato-grossenses, quanto mais prefeituras
comprando, menor o custo.O termo tem por
objeto institucional à gestão associada de
saúde com a finalidade específica de
operacionalizar ações de assistência
farmacêutica por meio da aquisição e
distribuição de medicamentos, insumos,
equipamentos e serviços, com o fito
exclusivo à população do SUS.
QUEDA NAS VENDAS
As vendas do comércio varejista brasileiro
registraram queda de 1,9% em março em
relação a fevereiro (série livre de influências
sazonais), fechando os três primeiros meses
do ano com retração acumulada de 3% frente
aos três primeiros meses de 2016. Os dados
da Pesquisa Mensal do Comércio foram pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e indicam que, em março, também as
vendas nominais do setor fecharam em queda
de 1,9% sobre fevereiro, na série livre de
influências sazonais. O levantamento indica
que - em relação a março do ano passado março deste ano tem queda de 4% nas vendas
do comércio varejista. É a 24ª taxa negativa
consecutiva em volume de vendas nessa base
de comparação.
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CAMINHADA NOTURNA

Na primeira edição, a caminhada contou com a participação de 80 pessoas. A largada, será na Praça da Cohab Nova

2ª da Caminhada Noturna Rural e Urbana,
será nesta sexta-feira (12), na Cohab nova
Assessoria

Foto: Ilustrativa

estar levando 1kg de alimento
não perecível.
“ Esperamos, que pelo
menos 100 pessoas, possam estar
participando da caminhada este
ano. Solicitamos aos
participantes, que tragam
lanterna e água. Já
providenciamos batedores ,
carros de apoio me frutas”,
ressaltou o professor de
Educação Fisica, Nilson Preto,

coordenador-geral do evento.
Na primeira edição, a
caminhada contou com a
participação de 80 pessoas. A
largada, será na Praça da Cohab
Nova.
A Associação Cacerense
de inclusão à Cultura e Esporte,
esta apoiando a realização da 2ª
Edição da Caminhada Noturna.
Para maiores informações, ligue:
99992-3233

ARRAIÁ

APAE realiza hoje a tradicional
Festa de São João
Da Redação

N

esta sexta-feira (12) a
Associação de Pais e
A m i g o s
d o s
Excepcionais (Apae) de Cáceres
realiza a tradicional Festa São
João da entidade.
O evento tem como
objetivo a integração dos alunos e
seus familiares, além da interação
com a comunidade.
O arraia da APAE terá

Caminhada começa as 18 horas com largada na Praça da Cohab Nova

A

ssim, como ocorreu no
ano passado o Núcleo
Habitacional São Luiz

(Cohab Nova), irá realizar a
caminhada noturna Rural e
Urbana, nesta sexta-feira (12), à

partir das 18h, com um percurso
de 7 km. De forma opcional, o
participante caso queira, pode

barraquinhas de comidas típicas,
quadrilha animada, bebidas,
bingo e muita diversão. O evento
também contará com show da
dupla sensação da cidade Santos
e Amarildo.
A festa acontece na sede
da APAE a partir das 19h 30. A
entrada custa apenas R$ 10,00 e
dá direito a uma cartela para o
bingo.
Foto: Divulgação

DIA DO ENFERMEIRO

Prefeitura oferece um dia de comemoração aos
enfermeiros das unidades de saúde de Cáceres
Ascom/Thais Sabino

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Saúde,
realizou na quarta-feira, na FapanFaculdade do Pantanal, o 1º
encontro da atenção básica, em
comemoração ao dia do
Enfermeiro, que é celebrado no
sábado, dia 12 de maio.
“Foi um dia dedicado aos
enfermeiros de todas as unidades
básicas de saúde do município, fora
da rotina diária de trabalho e nós
oferecemos a eles, momentos de
descontração, lanches, presentes e
uma palestra com o tema; ética no
trabalho e ética nas relações
interpessoal, com o professor da
Unemat, Dr° Alécio Colione Junior.
Aproveitamos a
oportunidade de estarmos reunidos
e cada um apresentou o
fluxograma, da sua unidade de

trabalho, foi uma troca de
informações.
Com isso quando um
paciente procurar a unidade e esta
não tiver como atender, o
encaminhamento para outra
unidade onde ele encontrará
atendimento será imediato. ”
Afirmou a Coordenadora das
unidades de atenção básica, Any
Caroline Dutra Sarneto Coelho.
“Foi um evento muito
importante, é a valorização do
nosso profissional, temos uma
equipe comprometida para oferecer
o melhor atendimento para a
população. “ Afirmou a Secretária
de Saúde Evanilda Costa do
Nascimento.
A Vice- Prefeita Eliene
Liberato parabenizou a todos pelo
dia do enfermeiro e disse esperar
que todos possam ter saído do
Foto: Assessoria

encontro ainda mais motivados,
sabemos que é o enfermeiro que
está lá na ponta, em contato direto
com o paciente que chega com dor,
muitas vezes já bravo, pelo
momento que está passado e tudo
isso tem que ser resolvido por
vocês.
A Prefeitura agradece aos
patrocinadores que doaram os
presentes aos nossos enfermeiros;
Puro Luxo, Livraria DCE, Santa
Vaidade, Maré Acessório, Adriana
Confecções, Mundo das
Variedades, Doce Vicio, Amora
Love, Casa São Paulo, Mulher
Atraente, Real Collor, Claúdia
Calçados, Desejo da Pele, Q'
Bunita, Presente e Cia, Elis Correia,
Cine Xim, Maria Maria, Salão
Versátil, Regata Modas, Sapato e
CIA, Moda Chick, tendência
Modas, Sandra Confecções, Guttis
Modas, Salão Fino Trato, Sonho
das noivas, Carmem Stefen,
Farmácia Ultra Popular.

Arraia da APAE
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O lançamento do número de pessoas vacinadas é feito diariamente pelas unidades de saúde
nos municípios, e o resultado final da campanha de vacinação deve ser divulgado em junho

Dia D da vacinação será sábado
dia 13 de maio em todo o Estado
Rose Velasco | Ses-MT
Foto: Ilustração

A

secretaria de Saúde do
Estado informa que
todos os postos de saúde
estarão abertos no sábado, dia
13 de maio, para vacinar contra
a gripe, das 8 horas às 17 horas.
Serão mais de 700 salas de
vacinação funcionando e 3.500
servidores trabalhando para
atender quem não pode vacinar
durante a semana, por falta de
tempo. Em Mato Grosso a meta
é vacinar 90% dos grupos
considerados mais vulneráveis
para complicação da gripe, que
representa 779.923 pessoas,
mas até quarta-feira,10, foram
vacinados apenas 18% desse
público, ou seja, 121.720
pessoas.
A campanha vai
continuar até o dia 26 de maio,
sexta-feira e não há previsão de

prorrogação. O lançamento do
número de pessoas vacinadas é
feito diariamente pelas
unidades de saúde nos
municípios, e o resultado final
da campanha de vacinação deve
ser divulgado em junho.
Vacina não causa doenças Muitas pessoas deixam de
tomar a vacina por medo de
ficarem gripadas ou terem outro
tipo de reação. A coordenadora
de Vigilância Epidemiológica
da SES MT, Flávia Guimarães
esclarece que a vacina contra a
gripe não causa reação alguma
no organismo. O que pode
ocorrer é alguma reação em
razão de outros vírus já
existentes no organismo.
“A vacina previne a
gripe e não tem contra
indicação, sem reação alguma

para o organismo. Além disso, a
vacina previne contra três tipos
de vírus influenza que são
responsáveis por 75% dos casos
de gripe e que podem causar
internações e até mortes.”
Alertou Flávia Guimarães.
A vacina deve ser
tomada por crianças de seis
meses até menores de cinco
anos; pessoas com 60 anos ou
mais; trabalhadores de saúde;
povos indígenas; gestantes,
puérperas (até 45 dias após o
parto); população carcerária;
funcionários do sistema
prisional, pessoas portadoras de
doenças crônicas não
transmissíveis ou com outras
condições clínicas especiais,
além dos professores que são a
novidade deste ano.
Os portadores de

doenças crônicas não
transmissíveis, que inclui
pessoas com deficiências
específicas devem apresentar
prescrição médica no ato da
vacinação. Pacientes
cadastrados em programas de
controle das doenças crônicas
do Sistema Único de Saúde
(SUS) deverão se dirigir aos
postos em que estão registrados
para receber a vacina, sem a
necessidade de prescrição
médica.

ZPE

Governo vai isentar impostos
para atrair mais indústrias
Lis Ramalho

P

ara tornar a Zona de
Processamento de
Exportação (ZPE),
localizada no município de
Cáceres um modelo mais
atrativo, o deputado Dr. Leonardo
propôs ao governador Pedro

Taques a isenção do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), em
telecomunicação, transporte e
energia elétrica.
O parlamentar acredita
que desta forma, a ZPE de Mato
Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo propôs ao governador Pedro Taques a isenção do ICMS
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Grosso ganha um diferencial na
atração das indústrias,
despertando ainda mais o
interesse das empresas para se
instalarem lá.
“Temos um modelo de
isenção fiscal brilhante que é a
ZPE, mas, precisamos dar um
salto para que a nossa ZPE seja o
melhor modelo do Brasil.
Queremos torná-la mais atrativa
e sem esses impostos
conseguiremos atrair as empresas
com facilidade. Assim, seremos
sem dúvida, a melhor Zona de
Processamento de Exportação do
Brasil. Cáceres e Mato Grosso
vai explodir para o Brasil e para o
mundo”, defendeu o parlamentar.
O governador de
imediato aceitou a proposta e já
determinou ao secretário de
Estado de Desenvolvimento
Econômico (Sedec), Ricardo
Tomczyk para que o projeto seja
feito com urgência.

A escolha dos grupos
prioritários segue
recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Essa
definição também é respaldada
por estudos epidemiológicos e
pela observação do
comportamento das infecções
respiratórias, que têm como
principal agente os vírus da
gripe. São priorizados os grupos
mais suscetíveis ao
agravamento de doenças
respiratórias.
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FEBRE AFTOSA

Atendendo solicitação do setor, Mapa antecipou a principal etapa da vacinação para maio

Pecuaristas iniciam a vacinação
de 30 milhões de animais
FESA - MT
Foto: Chico Valdiner- GcomMT

B

ovinos e bubalinos de todo o
estado começaram a ser
vacinados nessa semana
contra febre aftosa, a expectativa é
que 30 milhões de animais sejam
imunizados em Mato Grosso até o
próximo dia 30 de maio, com
exceção do Pantanal.
Até 2016, a principal etapa
da vacinação acontecia em
novembro. Após solicitação dos
pecuaristas, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e o Instituto
de Defesa Agropecuária (Indea)
inverteram o calendário. Agora, em
maio é realizada a vacinação de todo
o rebanho, de mamando a

caducando, e em novembro são
vacinados os animais de 0 a 24 meses
e da região do Pantanal.
De acordo com o gerenteexecutivo do Fundo Estadual de
Defesa Agropecuária (Fesa), Juliano
Ponce, a alteração atende uma
demanda antiga do setor.
O
presidente da Associação dos
Criadores de Mato Grosso
(Acrimat), Marco Túlio
Duarte Soares, explica que a
mudança do calendário deverá
facilitar o manejo e destaca a
importância da vacinação para
manutenção do status sanitário do
Estado de livre de aftosa com
vacinação.

“Recentemente foi
anunciada a retirada da vacina em
2021, mas para que isso aconteça é
imprescindível a vacinação em todas
as etapas para consolidar a
erradicação da doença. O produtor
do Estado já demonstrou seu
compromisso com a sanidade animal
e há anos vem cumprindo seu papel e
imunizando o rebanho”, afirma
Marco Túlio.
O diretor da Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso (Famato), Antônio Carlos
Carvalho de Sousa, destaca ainda os
benefícios para os produtores que
fazem integração lavoura-pecuária.
“A alteração atende ao pedido dos
produtores de Mato Grosso, pois em
maio as chuvas são menos
frequentes do que em novembro,
facilitando assim o manejo dos
animais. Além disso, novembro é um
mês em que os produtores que fazem
Integração Lavoura-pecuária (ILP)
estão semeando a soja e a vacinação
de todo o rebanho gera mais trabalho
do que em apenas nos animais
jovens”.
Para que a mudança do
calendário de vacinação fosse
possível foi avaliada uma série de
questões, como, por exemplo, se os
laboratórios teriam condições de
atender a demanda de vacinas para
todos os animais no mês de maio, e
não mais em novembro, como

anteriormente. Todo esse estudo foi
realizado pela Acrimat, Famato e
Indea, que controla todo o estoque de
rebanho e vacinas em Mato Grosso.
Estoque – O Instituto de Defesa
Agropecuária vai aproveitar a
mobilização em torno da campanha
de vacinação para fazer uma
atualização do estoque (número de
animais) nas propriedades. “O
produtor é obrigado a fazer essa
comunicação porque, a posteriore,
caso haja divergência, ele pode ser
alvo de fiscalização”, completa a
diretora técnica do Indea, Daniella
Bueno.
O estado conta com cerca de
105 mil propriedades com bovinos.
O Indea fiscaliza, em média de 3% a
4% das propriedades – atingindo a
marca de cerca de 30 mil
propriedades fiscalizadas.
Mato Grosso é considerada

área livre de febre aftosa com
vacinação há mais de 10 anos. O
último caso registrado da doença no
estado foi há mais de 20 anos, em
1996. É responsabilidade de cada
estado garantir a meta estratégica
estabelecida pelo Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento que compreende
uma implantação gradativa de zonas
livres no país, visando a erradicação
da doença.
Serviço – A vacinação contra a febre
aftosa acontece de 1º a 31 de maio. A
meta é vacinar 100% de todo o
rebanho de Mato Grosso que é
superior a 30 milhões de cabeças.
Em 2016, foi alcançado o índice de
99,62% e em muitas cidades, como
Poxoréu, Primavera do Leste,
Reserva do Cabaçal e Santa
Carmem, a meta de 100% foi
alcançada.

CONFLITOS AGRÁRIOS

Governo amplia debate para solucionar
conflitos agrários no Estado
Hérica Teixeira | Sesp-MT

L

ideranças se reuniram em
Audiência Pública em Juína
(a 737 km de Cuiabá) para
tratar sobre as soluções para os
conflitos agrários. A região viveu no
mês passado, em 29 de abril, uma
tragédia envolvendo a disputa por
terras no distrito de Taquaruçu do
Norte, em Colniza (a 1.065 km de
Cuiabá). Nove pessoas foram
executadas.
A audiência foi realizada na
tarde da última terça-feira (09.05),
na Câmara de Vereadores do
município.
Representando o governo de
Mato Grosso, o secretário de Estado
de Segurança Pública, Rogers
Jarbas, destacou que o governador
Pedro Taques tem reafirmado o
compromisso de garantir a
resolutividade do problema
fundiário. Para isso, há uma forçatarefa entre várias secretarias do
governo, a exemplo da Segurança
P ú b l i c a ( S e s p ) , Tr a b a l h o e
Assistência Social (Setas),
Agricultura Fundiária e Assuntos
Fundiários (Seaf) e Casa Militar para
buscar solução para os conflitos.
Segundo o presidente do
Intermat, Cândido Teles, a meta do
governador Pedro Taques é
regularizar, até o ano que vem, 122
assentamentos rurais que
beneficiarão mais de 11 mil famílias.
As regularizações irão
abranger vários municípios e

distritos de Mato Grosso, tais como,
Acorizal, Alta Floresta, Alto
Paraguai, Apiacás, Araguainha,
Arenápolis, Aripuanã, Barão de
Melgaço, Barra do Bugres, Cáceres,
Canabrava do Norte, Chapada dos
Guimarães, Cocalinho, Colniza,
Dom Aquino, Figueirópolis D'Oeste,
Guiratinga, Jaciara, Jangada,
Mirassol D'Oeste, Nobres,
Nortelândia, Nossa Senhora do
Livramento, Nova Canaã do Norte,
Nova Maringá, Novo Mundo,
Paranaíta, Paranatinga, Poconé,
Pontal do Araguaia, Pontes e
Lacerda, Porto Alegre do Norte,
Porto dos Gaúchos, Poxoréu,
Rosário D'Oeste, Salto do Ceu,
Santo Antônio do Leverger, São
Félix do Araguaia, São Pedro da
Cipa e Tabaporã.
“O governador Pedro
Taques priorizou efetivamente a
regularização de assentamentos em
todo Estado. Em três meses e meio já
foram emitidos 600 títulos de
propriedade, o último aconteceu na
região de Porto Alegre do Norte,
onde foram entregues 104 títulos nas
cidades de Luciara, Bom Jesus do
Araguaia”, destacou o presidente do
Intermat, acrescentando que na
próxima semana, a regularização vai
acontecer nos assentamentos de
Nova Floresta e RP, também no
município de Porto Alegre do Norte.
Ao todo, 208 famílias serão
beneficiadas. Foto: Gabriel Aguiar/Assessoria Sesp-MT

Representando o governo de MT, o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas
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A cada quatro meses, os municípios têm obrigação de fazer a devida prestação de contas da utilização dos recursos do Fethab

Governo repassa meio bilhão
do Fethab para prefeituras
Ericksen Vital | Sinfra-MT
Foto: SecomMT

A

s 141 prefeituras de
Mato Grosso
receberam mais de
meio bilhão de reais em
recursos do Fundo Estadual de
Tr an s p o r te e H ab itação
(Fethab) destinados pelo
Governo de Mato Grosso.
Os valores devem ser
utilizados pelos prefeitos para
manutenção de rodovias não
pavimentadas (de chão) que
cortam os municípios, além de
promover a construção e

manutenção de pontes de até
12 metros e bueiros.
De acordo com balanço
divulgado na quarta-feira
(10.05) pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura e
Logística (Sinfra-MT), foram
repassados exatos R$
509.662.923,12 para as
prefeituras, de janeiro de 2015
até agora.
N a
t a b e l a
disponibilizada no portal
www.sinfra.mt.gov.br, o

cidadão consegue conferir
quanto cada prefeitura
recebeu.No Diário Oficial do
Estado que circulou na quartafeira foram publicadas duas
portarias informando os
últimos repasses.
A cada quatro meses, os
municípios têm obrigação de
fazer a devida prestação de
contas da utilização dos
recursos do Fethab, conforme
determina a Lei Estadual nº
10.480/2016.
O documento deve ser
encaminhado para a Sinfra e
para a Comissão de
Infraestrutura da Assembleia
Legislativa (ALMT).
Os municípios que não
prestarem conta poderão
deixar de receber o repasse do
recurso. Pela legislação, os
municípios recebem 50% do
total arrecadado com o
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) que incide sobre o óleo
diesel, que compõe o Fethab.
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FUTEBOL AMERICANO

Prefeitura de Acorizal pinta estádio Monteirão na cor verde do Cuiabá Arsenal

Cuiabá Arsenal enfrenta Hawks
neste sábado em Acorizal
O
Junior Martins

Foto: Junior Martins

Cuiabá Arsenal
e n f r e n t a r á o
Rondonópolis Hawks em
partida válida pelo Campeonato
Mato-grossense de Futebol
Americano, no próximo sábado
(13.05), às 15h, no Estádio
Municipal Aquino Monteiro da
Silva, o Monteirão, em Acorizal
(65km de Cuiabá), com entrada
gratuita.
E a prefeitura do
município já garantiu que o palco
da batalha esteja em condições de
receber os torcedores e os atletas
com reforma completa e pintura
do estádio no verde do Arsenal.
“O Cuiabá Arsenal foi
abraçado por nossa cidade e agora
representa Acorizal. E para que se
sintam em casa nós realizamos a
reforma do estádio. Investimos na
iluminação com a instalação de
caixa de força, para evitar quedas

de energia, refletores e lâmpadas
novas.
Fizemos bem-feitorias no
vestiário, como a elevação do
ponto da cobertura para dar mais
ventilação, e pintamos todo o
estádio, dentro e fora, na cor
verde em homenagem”, diz o
prefeito, Clodoaldo Monteiro da
Silva.
Será o segundo confronto
da equipe pelo estadual deste ano
e o quarto embate contra o Hawks
no histórico dos estaduais. Em
2015, o Cuiabá Arsenal venceu
duas vezes o Rondonópolis
Hawks com placares de 21 a zero,
no Estádio Presidente Eurico
Gaspar Dutra, em Cuiabá, e 35 a
13, no Estádio Engenheiro
Luthero Lopes, em
Rondonópolis.
Em 2016, o Arsenal
ganhou do Hawks por 60 a 13, no

miniestádio Professor Antônio
Francisco Pereira Filho (Prosol),
em Cuiabá.
“Talvez nunca tenhamos
sido, nos 11 anos de vida do
Arsenal, tão valorizados e bem
recebidos por uma administração
municipal. É de encher os olhos
de lágrimas ver o estádio pintado
com nossa cor. Temos treinado
firme para jogar com garra e fazer
bonito para os torcedores que
prestigiarem o jogo.
Não entraremos de salto
alto por conta do histórico de
vitórias, pois o Hawks se
desenvolveu e também tem
condições de vencer”, disse o
presidente da associação, Paulo
Cesar Machado.
Estadual - A 3ª edição do
Campeonato Mato-grossense de
Futebol Americano conta com a
participação de cinco equipes,

DOURADO

Cuiabá anuncia primeiros reforços
para Série C do Brasileiro
Globo Esporte

C

omeçaram a chegar os novos
contratados do Cuiabá para a
disputa da Série C do
Brasileiro. O clube anunciou de
forma oficial na quarta-feira cinco
atletas, que já treinavam com o
restante do elenco desde a semana
passada. São eles os laterais
Gedeílson, ex-Tombense e Bruno
Moura, ex-Linense, o zagueiro Pitty,
ex- São Bento-SP, o volante Derli,
ex-Botafogo-SP e o atacante
Cristiano, ex-Caldense.
A diretoria do Cuiabá ainda
deve anunciar até a próxima semana
mais dois reforços, um meia e outro
lateral-esquerdo. Por outro lado 10
atletas devem ser dispensados. A
estreia na Série C do Brasileiro é no
próximo domingo diante do
Botafogo-PB, às 15h (de MT), mas
os atletas ainda não estão no BID
para estarem aptos para entrar em
campo.
O lateral-direito Bruno
Moura disputou o Paulistão deste
ano pelo Linense. Com 25 anos, o
atleta já jogou em Portugal, Sampaio
Corrêa e Atlético-GO. O outro
lateral, Gedeílson, que também pode
jogar no meio-campo, veio da
Tombense-MG.
O zagueiro Pitty disputou o

Paulistão pelo São Bento de
Sorocaba. A Portuguesa tinha
interesse no jogador, mas ele
escolheu o Dourado. Ano passado
atuou pelo Paraná Clube, durante a
Série B do Brasileiro. Outro jogador
com passagem pelo interior paulista
é o volante Derli. No ano passado ele
jogou a Série C pelo Botafogo-SP.
No primeiro semestre disputou a
Série A-2 do Campeonato Paulista,
pelo Juventus.O quinto contratado é
o atacante Cristiano, que é um dos
mais experientes do grupo. Ele tem

29 anos e fez parte do time do
América-MG, que conquistou o
acesso para a Série A do Brasileiro.
“Vim para ajudar o Cuiabá a
conquistar o acesso, então vamos
correr atrás disso. Todas as
informações que eu busquei, todas as
referências sobre o Dourado são
boas, um time que merece estar no
mínimo na Série B. Já conquistei
dois acessos no Brasileiro, sabemos
da dificuldade, mas vim para agregar
na experiência e buscar o objetivo”,
afirmou Cristiano.
Foto: Globo Esporte

Será o segundo confronto da equipe pelo estadual deste ano e o quarto embate contra o Hawks

num sistema de fase
classificatória de todos contra
todos e as duas melhores
campanhas avançam para uma
partida única final pelo título de
2017.
O Cuiabá Arsenal foi o
campeão nas duas edições
anteriores e luta na defesa do
título. E o Rondonópolis Hawks
ficou em 4º lugar em 2015 e 3º
lugar em 2016.
Feijoada - O Cuiabá Arsenal

promove uma feijoada com
“Open Chopp Louvada” em 20 de
maio, das 11 às 17h, no Buffet
Tenda das Torres, na Avenida das
Torres, nº12, no bairro Santa Cruz
II, em Cuiabá, com o objetivo de
arrecadar recursos para custear
viagens da temporada 2017.
O evento terá show do
Grupo Sem Limites e os ingressos
estão à venda na Doctor Feet
Goiabeiras Shopping por
R$50,00.

A diretoria do Cuiabá ainda deve anunciar até a próxima semana mais dois reforços
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Esotérico
A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior movimento em seus
projetos de médio prazo,
especialmente se estiver
relacionado a pessoas
estrangeiras. O contato com questões que
envolvem o exterior é bastante benéfico.
Você estará mais aberto e otimista.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
comunicação sensível e de
contato com amigos mais
próximos. Você estará
emocionalmente aberto e receptivo. O
momento é bom para marcar ou realizar
reuniões de negócios, especialmente as que
envolvem acordos.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus, seu regente,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de rever suas necessidades
emocionais e sensuais. O momento pode
envolver o início de uma negociação
relacionada a uma parceria ou sociedade
financeira. As possibilidade de ganhos são
positivas.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior envolvimento com
sua vida material e
financeira. O momento pode
envolver a negociação de um acordo ou
mesmo um projeto relacionado ao
aumento de seus rendimentos. Cuidado
com gastos desnecessários.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
movimento positivo em seus
relacionamentos pessoais e
profissionais. O momento é
ótimo para sair e divertir-se com os
amigos. Se estiver só, uma pessoa especial
pode mexer com seu coração. Um
romance pode começar.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior contato com seu
mundo emocional e suas
verdadeiras necessidades. Você estará
mais aberto e sensível, mais voltado para
seus sentimentos mais profundos. Os
relacionamentos, especialmente os
pessoais, ganham força.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior envolvimento com
seus projetos de trabalho e
saúde. O ambiente de trabalho e os
relacionamentos que o envolvem,
ganham força. O dia pode ser ótimo para
cuidar de sua saúde e beleza. Cuide de si
mesmo.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
interiorização e reflexão.
Você estará mais voltado
para suas emoções mais profundas,
especialmente as que envolvem seu
passado. Aproveite este momento de
introspecção para estudar, ler e/ou
planejar um novo projeto.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior envolvimento com
seus projetos de trabalho e
saúde. O ambiente de
trabalho e os relacionamentos que o
envolvem, ganham força. O dia pode ser
ótimo para cuidar de sua saúde e beleza.
Cuide de si mesmo.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior envolvimento
emocional com seus amigos.
Tome cuidado para não
envolver-se emocionalmente com pessoas do
trabalho, especialmente as que fazem parte
de sua equipe. O momento pode estar
relacionado a negociação de um novo
contrato.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus deixando você mais
amoroso e aberto para os
seus. Você fará um contato
mais profundo com seu mundo emocional.
Você estará mais caseiro e voltado para
atividades que envolvam sua vida
doméstica e familiar. O momento pede
descanso.

A Lua entra em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus indicando um dia de
maior envolvimento com
questões que envolvem seus
projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode indicar a
apresentação de um novo projeto ou
palestra. Sua mente e coração estarão em
sintonia.

By Rosane Michels

Um dia repleto de coisas boas à simpática
Dra.Olga Alvarez, ela que atende bem a todos
pacientes que a procuram.

************************
Uma ótima sexta-feira ao subtenente Paulo Jatobá que
carinhosamente desenvolve um brilhante trabalho junto
da Cia do Junco da Policia Militar na Rede Cidadã que
cuida e protege as crianças e mães vulneráveis.
Parabéns Paulo e muito sucessos em seu trabalho.

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

O nosso destaque especial de hoje vai para o competente
oftalmologista Dr. Odenilson. Sucessos!

Sempre de bem com a vida e acompanhando as
noticias mais mais do nosso matutino. O nosso
querido leitor assíduo Francisco de Assis Vieira,
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

