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C o m o  j á  m u i t o  f a l a d o ,  
principalmente em meados de 2015 e 
2016, há suposta ilegalidade na cobrança 
da Taxa de Uso pelo Serviço de 
Distribuição – TUSD - e da Taxa de Uso 
pelo Serviço de Transmissão - TUST - na 
base de cálculo do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS, assunto que não ficou definido 
até hoje, gerando ainda grande dúvida 
nos contribuintes.

Basicamente, as taxas citadas 
acima se tratam do transporte da energia, 
desde as usinas geradoras até os centros 
de distribuição, e do centro de 
distribuição até a residência dos 
consumidores.

Vale destacar que, para incidir de 
fato o ICMS, o fato gerador é a 
circulação da “mercadoria”, ou seja, a 
energia elétrica a partir do momento em 
que é de fato consumida, e não o “serviço 
de transporte”, não devendo então 
incidir sobre as tarifas que dizem 
respeito a etapas anteriores ao 
fornecimento do produto.

L e v a n d o  t u d o  i s s o  e m  
consideração, o STJ teria firmado 
entendimento que “a TUST e a TUSD 
não fazem parte da base de cálculo do 
ICMS”. Em razão da jurisprudência 
pacifica do STJ acerca da indevida 
cobrança do ICMS nas contas de 
energia, os consumidores/contribuintes 
de todo o Brasil passaram a ingressar 
com ações judiciais, tanto para cessar a 

cobrança do imposto sob as 
referidas taxas, quanto para reaver os 
valores pagos indevidamente.

Assim, choviam ações no 
judiciário, fosse Mandado de Segurança 
para cessar imediatamente a cobrança, 
fosse Ação Anulatória cumulada com 
Repetição de Indébito, a qual tem o fito 
de pôr fim à cobrança e determinar o 
ressarcimento em dobro dos valores 
pagos nos último 5 anos, contados da 
data do ajuizamento da ação, corrigidos 
monetariamente e com incidência de 
juros.

Todavia, toda essa euforia se 
aquietou em razão da suspenção desses 
processos em todo território nacional. 
Os estados brasileiros começaram a se 
manifestar nas ações requerendo a 
suspensão das mesmas, fundamentando 
que a drástica redução no recolhimento 
do imposto, nos casos da interrupção da 
cobrança, já causaria um prejuízo 
inestimável, quem dirá nos casos de 
d e v o l u ç ã o  d o s  v a l o r e s  p a g o s  
indevidamente pelo consumidor, 
cogitando até a possibilidade de quebrar 
os estados mais desfavorecidos.

Assim, o STJ começou a divergir 
no entendimento sobre o tema e, com o 
objetivo de padronizar a jurisprudência 
da Corte Superior, o tema fora remetido 
para julgamento de recurso repetitivo, 
prática usual, onde a Corte Superior 
escolhe os processos mais abrangentes e 
que mais se adéquam ao caso e, a partir 

do  ju lgamento  des tes ,  o  
entendimento é pacificado e esses 
julgados servirão de orientação para as 
instâncias ordinárias da Justiça na 
solução de casos fundados na mesma 
controvérsia.

Ainda, há que frisar que, no 
início de julho, o Ministério Público 
Federal (MPF) apresentou parecer nos 
autos de um desses recursos repetitivos, 
opinando pela não inclusão dos valores 
referentes à TUST e à TUSD na base de 
cálculo do ICMS incidente sobre a fatura 
de energia elétrica.

Resta ainda uma indagação 
importante a ser feita, caso o STJ decida 
pela legalidade da incidência do ICMS 
na TUST e na TUSD, como fica a 
situação daqueles contribuintes que 
tiveram a cobrança suspensa por força de 
decisão judicial? O Fisco vai querer 
reaver os valores “devidos e não pagos” 
durante esse período de suspensão?

A partir disso, caso a decisão do 
STJ seja no sentido de entender indevida 
a incidência da TUST e da TUSD na base 
de cálculo do ICMS, o consumidor verá 
de fato a segurança em ingressar com as 
ações judiciais devidas.

Se assim não for, deverá o 
consumidor se conformar com o absurdo 
de ter que pagar o imposto sobre essas 
taxas, o que claramente não condiz com 
as diretrizes impostas sobre o ICMS?
 
JULIANA FAVALESSA SAMPAIO é 

Gosto de pensar sobre as intensas 
modificações que ocorreram durante o 
tempo que, por pura casualidade, habito 
esse intrigante planeta. Fixo-me mais 
nas alterações que melhoraram o 
convívio social e menos nas que 
pioraram a relação entre os humanos.

Lembro-me de um caso ocorrido 
no final da década de 1960, tão marcante 
pra mim e constrangedor para a vítima, 
que passados tantos anos ainda o recordo 
com detalhes.

Na cidade mediana do interior 
paranaense, em um dos cinemas locais, 
passava um filme ordinário em uma 
noite comum de uma semana qualquer. 
O porteiro, que de cara amarrada pegava 
os ingressos na entrada, de repente se 
recusou a receber o meio-bilhete que um 
garoto de mais ou menos doze anos lhe 
entregava. 

Não havia razão aparente para a 
recusa, pois o filme não tinha censura e 
nem era proibido a menores frequentar 
cinemas desacompanhados.

Secamente o mal humorado 
funcionário disse ao menino que ali era 
permitido entrar pessoas vestidas 
daquela forma. Eis que o garoto usava 
uma calça surrada, uma camisetinha 
idem e chinelo de dedo. “Devolve o 
dinheiro desse moleque” quase gritou 

para o bilheteiro.
Mais ou menos na mesma época, 

em outro cinema daquela cidade havia 
uma palestra voltada para a turma 
chique. Vestido de terno e gravata uma 
vistosa autoridade, dirigindo o próprio 
automóvel parou na frente do prédio 
onde havia um vendedor de pipoca com 
seu carrinho tradicional. 

Por descuido ou barbeiragem 
acabou empurrando o homem e seu 
instrumento de trabalho com o para-
choque do carro.

O pipoqueiro, com toda razão, 
reclamou veementemente. Não me 
lembro se por ordem do figurão ou por 
iniciativa dos bate-paus que o 
acompanhavam, o reclamante foi 
rudemente levado dali, juntamente com 
a mercadoria que vendia.

Eu contava revoltado estes 
episódios para os colegas no trabalho, 
para os vizinhos e para os conhecidos 
que não se sensibilizavam com a 
tamanha injustiça. 

Era até aceitável a indiferença 
dos meus contemporâneos, porque nesta 
época havia muitas discriminações: os 
negros nos Estados Unidos não podiam 
frequentar as mesmas escolas dos 
brancos e nos ônibus eram obrigados a 
ceder o lugar quando um deles entrava 

no coletivo lotado. Eram 
hostilidades previstas em lei que só 
começaram a ser modificadas a partir de 
1960.

Pensando sobre o caso, ocorre-
me que o grotesco porteiro do cinema 
que humilhou o menino pobre podia ter 
deixado em sua casa um filho vestido tal 
qual o garoto impedido de ver o filme; e 
os jagunços que levaram o pipoqueiro, 
de repente, seriam filhos de vendedores 
de puxa-puxa ou algodão doce nos 
campos de futebol ou nos circos que 
visitavam a cidade.

Hoje um cachorrinho entra 
faceiro em lugares que eram vedados ao 
menino “mal vestido” e goza, por certo, 
de muito mais respeito que o vendedor 
de pipoca empurrado pelo soberbo 
figurão. 

Também vale mais que um negro 
americano, proibido de casar com uma 
branca nos anos sessenta, ou de 
frequentar muitos clubes sociais aqui 
mesmo no Brasil.

O mundo está melhorando, se 
não acabar logo pode ficar bom!
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CIDADE EMPREENDEDORA

CAPACITAÇÃO SAÚDE

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

PIS

SIMPLES NACIONAL

O programa Cidade Empreendedora está 
sendo implantado no município com o 
acordo de parceria entre a Prefeitura de 
Cáceres e o Sebrae.   O Programa tem 
duração de 20 meses e está dividido em 8 
pon tos  chaves :  Mapeamento  de  
oportunidades; Desburocratização; Sala do 
Empreendedor ;  Compras  loca i s ;  
Liderança; Cultura empreendedora e 
inovação; Plano de Desenvolvimento 
Econômico ;  e  Desenvo lv imen to  
empresarial. O programa visa acelerar o 
desenvolvimento do município, tornando 
mais ágil o atendimento empresarial e 
consequentemente melhorando a gestão 
pública do município.

A Secretaria Municipal de Saúde tem 
investido constantemente em capacitação. 
A última realizada pela Coordenação de 
Vigilância em Saúde  sobre o Controle 
Vetorial ao mosquito Aedes Aegypti  para 
as equipes de Agentes do Combate a 
Endemias e Comunitários de Saúde, e teve 
como foco  melhorar o desenvolvimento 
das ações em campo,  motivando a 
participação da comunidade no controle 
social da dengue. A palestra foi ministrada 
pelo servidor do Ministério da Saúde 
Lourenço Santana da Silva.

A partir de hoje, 19, os interessados no 
atendimento Odontológico da Policlínica 
da FAPAN devem entrar em contato pelo 
telefone 65 98465-1745 ou pessoalmente 
na Policlínica de segunda a sexta-feira das 
14h às 17h e das 18h às 22h.Com  1.200 
metros  quadrados ,  a  Pol ic l ín ica   
concentrará os laboratórios de Radiologia, 
Odontologia, Enfermagem, Nutrição e dos 
demais cursos da área de saúde que a 
instituição oferta. A estrutura terá 
capacidade para atender simultaneamente 
150 pacientes por dia, só na parte de 
Odontologia. O atendimento  é exclusivo a 
pessoas carentes e o tratamento é gratuito.

O abono salarial do Programa de 
Integração Social (PIS),  começa a ser pago 
esta semana para os trabalhadores da 
iniciativa privada nascidos em março e 
abril. O crédito em conta para os 
correntistas da Caixa Econômica Federal 
será  rea l izado hoje .  Os  demais  
beneficiários podem sacar o benefício a 
partir de quinta-feira (21). Os servidores 
públicos com inscrição no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep), finais 6 e 7, também 
recebem o abono salarial a partir de quinta-
feira (21).O abono Salarial fica disponível 
para todos os beneficiários até 28 de junho 
de 2019.

O contribuinte que teve sua solicitação de 
enquadramento ao Simples Nacional 2019 
indeferida pela SEFAZ, tem até o dia 18 de 
março para entrar com recurso e apresentar 
documentação comprobatória de que a 
situação foi regularizada perante o fisco 
estadual. A Sefaz alerta que o prazo para a 
regularização das pendências constatadas e 
apontadas no Termo de Indeferimento 
encerrou no dia 31 de janeiro, conforme 
determina a Portaria 204/2018. Portanto, 
os contribuintes devem agora apenas 
comprovar que sanaram todas as 
irregularidades dentro de período previsto.  
O Termo de Indeferimento da Opção ao 
Simples Nacional 2019, com a relação das 
micro e pequenas empresas que tiveram a 
solicitação de enquadramento indeferida, 
está disponível para consulta no site da 
Sefaz.
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 Prefeitura de Cáceres, através da 
Secretaria Municipal de Saúde Arealizou a 1ª Mostra de Saúde de 

Cáceres – “Aqui tem SUS”.
Abrindo o evento, a vice-prefeita 

Eliene Liberato, frisou que o município que 
se preocupa com a prevenção é porque tem 
responsabilidades com as famílias, 
principalmente com crianças e com a saúde 
pública. 

“Quando nos preocupamos com o 
amanhã, colhemos frutos de qualidade. E é 
isso que trabalhos como esse fazem, plantam 
para o futuro de todos nós”, salientou.

Eliene ainda parabenizou o 
secretário de Saúde, Tonny Mendes, pela 
iniciativa da Mostra e pelos resultados na 
Saúde, assim como também, agradeceu a 
Unemat pelas parcerias que mantém com o 
município.

Durante a solenidade de abertura 
da Mostra, o secretário de Saúde, Tonny 
Mendes, fez questão de apresentar os 
coordenadores de Saúde. Em seguida, 
afirmou que o trabalho ora apresentado é 
também uma forma de gratidão à Unemat 
pelo apoio que presta à Secretaria de Saúde 

d e  C á c e r e s  e  e s t e n d e u  
agradecimentos a todos os funcionários que 
atuam nas equipes de Saúde do município.

À imprensa, Tonny informou que o 
objetivo da Mostra é incentivar os servidores 
da Saúde a praticarem a pesquisa dentro do 
trabalho diário. “Pela pesquisa de satisfação 
é possível melhorar os serviços prestados e a 
qualidade de vida das pessoas”, pontuou.
Rinaldo Segundo, promotor de Justiça,  disse 
que é preciso defender a Educação, saúde e 
Assistência Social. 

“O SUS é uma conquista nossa e 
precisamos preservar. Eventos como esse 
mostram que é possível fazer serviço público 
com qualidade e inovação, gerando mudança 
social. É preciso acreditar que é possível 
mudar para melhor”, frisou, parabenizando a 
organização do evento.

A superintendente da Assistência 
Farmacêutica do Estado, Lucy Emília de 
Oliveira também discursou, representando o 
secretário de Estado da Saúde. “Gostaria de 
parabenizar o secretário municipal de Saúde 
[Tonny Mendes] que tem feito dentro da 
assistência farmacêutica um avanço a olhos 
vistos. 

profissional e pessoal.  “É 
importante que todos vocês possam se sentir 
desafiados a fazer cada vez melhor e sempre 
aprender com quem está ao nosso lado”, 
pontuou.

Foram agraciados com premiação 
pelo SESI Cáceres o engenheiro de 
segurança do trabalho Paulo Henrique 
Prudêncio Camacho e o Coordenador 
Administrativo Financeiro Diego Antônio 
Alcântara Egues.

sistema de avaliação de resultados 
que identifica e premia a melhor gestão e 
eficiência operacional entre as unidades do 
Sesi e Senai em Mato Grosso.  

As avaliações compreendem um 
conjunto de regras de desempenho que 
possuem critérios (indicadores e metas) de 
avaliação, com o objetivo de aperfeiçoar o 
alinhamento de performance e contribuir 
para manutenção da unidade sistêmica nos 
resultados.

Então, fico muito feliz de ver os 
pacientes de Cáceres, que hoje têm um 
acesso mais direto nessa assistência, sem 
precisar ir a Cuiabá para fazer um cadastro. 
Por isso, parabenizo pela coragem, pela 

  odos os anos crescem os desafios da 
indústria e com eles os produtos e Tserviços oferecidos pelo Sesi e Senai 

de Mato Grosso, a fim de atender a demanda 
do  mercado  e  con t r ibu i r  com o  
desenvolvimento socioeconômico da 
população. 

Essa excelência em atendimento, 
organização, gestão e resultados garantiu ao 
Sesi Rondonópolis e ao Senai Sorriso o 
primeiro lugar na  Regra de Desempenho. A 
premiação foi realizada no fim de janeiro, na 
sede do Senai Cuiabá.

O prêmio anual tem o objetivo de 
reconhecer e incentivar a excelência na 
execução das ações dos colaboradores e 
equipes nas 21 unidades das duas instituições 
em todo o Estado. Os vencedores são 
contemplados com visitas técnicas nacionais 
e internacionais, a fim de ampliar os 
h o r i z o n t e s  e  c o n t r i b u i r  c o m  o  
desenvolvimento de competências.

A diretora regional do Senai e 
superintendente do Sesi MT, Lélia Brun, 
disse que o evento vai muito além da entrega 
de  um prêmio ,  pois  se  t ra ta  do  
reconhecimento de todo o trabalho e da 
transformação gerada pelas instituições nas 
indústrias e nas pessoas. “Estamos 
reconhecendo o exercício dos valores do Sesi 
e do Senai que envolvem transparência, alta 
performance, ética e satisfação dos clientes. 
Somos uma vitrine que brilha e o impacto de 
nossas ações ecoa mais alto do que qualquer 
palavra neste momento”.

Oliveira, reforçou a alegria dos 
gestores em premiar os destaques da regra e 
lembrou que todo reconhecimento é também 
um estímulo para o desenvolvimento 

audácia de sua equipe pelo 
trabalho feito”, destacou a superintendente, 
elogiando também a Mostra e o trabalho 
exposto.

O presidente da Câmara, vereador 

trabalho da Secretaria de Saúde 
pela realização da exposição dos trabalhos. 
Entre o público presente estava a 
governadora do Rotary Clube, Distrito 4440, 
Marly de Fátima Ferreira.

AQUI TEM SUS

Mostra evidencia pesquisa nas
unidades de saúde em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Abrindo o evento, a vice-prefeita Eliene Liberato, frisou que o município que se preocupa com a prevenção 
é porque tem responsabilidades com as famílias, principalmente com crianças e com a saúde pública

Foto: Assessoria

Antônio Mendes, Eliene Liberato e Rubens Macedo

RECONHECIMENTO

Sesi Cáceres é premiado
na Regra de Desempenho
Redação c/ Assessoria

Dois colaboradores do Sesi Cáceres foram destaque na premiação

Foto:Assessoria

Cáceres-MT, terça-feira 19 de fevereiro de 201904

km/h para  ve ículos  
pesados. 

Durante a operação, dois 
condutores foram autuados por 
direção perigosa, sendo um 
flagrado a 162 km/h e o outro a 
191 km/h. 

Tal situação, por ser crime 
de menor potencial ofensivo, 
possibilita a confecção de Termo 
Circunstanciado de ocorrência, o 
qual a PRF já é autorizada a 
confeccionar por força de Acordo 

hora.  
Além das autuações por 

excesso de velocidade, os 
veículos que foram flagrados 
trafegando com velocidade 50% 
acima da permitida, foram 
abordados e seus condutores 
foram autuados criminalmente 
por direção perigosa. 

Lembrando que o limite 
de velocidade para a região, por 
ser trecho de pista simples, é de 
100 km/h para veículos leves e 90 

o m  o  o b j e t i v o  d e  
combater o excesso de Cvelocidade que é uma das 

principais causas de acidentes na 
região, a Polícia Rodoviária 
Federal, na circunscrição da 3ª 
Delegacia,   realizou 14 horas de 
fiscalização no trecho entre 
Cuiabá e Cáceres.

Durante o período da ação 
a equipe da PRF autuou mais de 
180 veículos, o que equivale a 
notificação de 13 veículos por 

junto a base do Gefron foi 
constatado a queixa do roubo.

O outro veículo foi 
recuperado pela Polícia Militar 
em Nova Lacerda na tarde de 
domingo. De acordo com o BO, o 
p rop r i e t á r io  descob r iu  o  
desaparecimento do caminhão 
após 24 horas sem contato com o 
motorista, vindo acionar a 
polícia. 

O caminhão é rastreado e 
a polícia trabalhou com as 
informações, dando conta que o 
veiculo estava em Pontes e 
Lacerda na estrada do Incra, 
depois na Vila Guaporá e por 
último a localização indicava um 
posto de combustível. 

Quando a polícia chegou 
no local não tinha ninguém no 
caminhão, somente foi visto um 
homem que fugiu em região de 
mata e não foi localizado. 

O  c a m i n h ã o  f o i  
recuperado e encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil. (Com 
informações TVCO)

O veículo foi roubado em 
Pontes e Lacerda e estava 
abandonado  sem chaves e 
atolada na região denominada de 
Nova Fortuna. Nenhum ocupante 
estava no local e na checagem 

a noite de sábado, em 
Vila Bela da Santíssima NTrindade,  policiais do 

Gef ron  recuperaram uma 
caminhonete F 4000, placa QBD 
4484. 

populares, o rapaz estava 
com um grupo de amigos 
ingerindo bebida alcoólica,  em 
uma lanchonete próxima ao lago, 
quando foi incentivado a fazer a 
travessia do lago a nado. Ainda 
testemunhas revelaram a Polícia 
q u e  o  j o v e m  c o n s e g u i u  
atravessar,  quando novamente o 
desafiaram para que ele voltasse 
nadando, vindo  assim imergir no 
meio do lago. Centenas de 
pessoas entre familiares e amigos 
acompanharam o resgate e 
estavam inconsolados com a 
fatalidade.

a tarde de sábado, por 
volta das 14h 22, os Nbombeiros localizaram o 

corpo do jovem Kaio Cristofer 
Aparecido Ramos Cardoso, de 22 
anos, que morreu afogado no lago 
Azul ,  ponto  tur í s t ico  do  
município de Araputanga.

O resgate foi realizado 
p o r  u m a  e q u i p e  d e  
mergulhadores do Corpo de 
Bombeiros de Cáceres que 
iniciaram as buscas e após 
aproximadamente uma hora de 
trabalho conseguiram resgatar o 
corpo do jovem.De acordo com 

realizando operações de 
fiscalização de velocidade no 
decorrer do ano.

com o Ministério Público 
Estadual. Visando um trânsito 
mais seguro, a PRF continuará 

VELOCIDADE BR 070

PRF intensifica ação de fiscalização e
autua motoristas por direção perigosa

PRF autuou criminalmente condutores por trafegarem com velocidade acima de 50% da permitida

Da Redação

PRF abordou e autuou infratores

Foto: PRF

ABANDONADOS

Polícia recupera dois veículos
roubados no fim de semana

Da Redação

Caminhão recuperado em posto de combustível

Foto: Reprodução

AFOGAMENTO
Bombeiros resgatam corpo de jovem
 que morreu afogado no Lago Azul

Da Redação

Foto: Reprodução
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A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
d e  a l e g r i a s  e  b e m  
a v e n t u r a n ç a s ,  
especialmente no amor. Se 

estiver só, um romance pode começar a 
ser desenhado pelo Universo. Se for 
comprometido, aproveite este dia para 
renovar seu relacionamento.

Esotérico

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de imenso prazer nas 
atividades domésticas. 
Você estará mais caseiro e 

voltado para os seus. O período pode 
estar relacionado a um acordo 
envolvendo a compra ou venda de um 
imóvel de família.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de boa comunicação e 
prazer  em at iv idades  
sociais. Novas amizades 

podem ser feitas e as antigas renovadas. O 
momento pode estar relacionado com 
uma gostosa e rápida viagem. Bom para 
os estudos.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Sagitário indicando um 
dia de boas novidades para 
suas finanças. O período 

pode estar relacionado à compra ou 
venda de um bem, móvel ou imóvel, a 
um novo projeto ou contrato que envolva 
o aumento de seus rendimentos.

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Júpiter 
em Sagitário indicando um 
dia de movimento para o seu 
coração. Um romance pode 
c o m e ç a r  a  q u a l q u e r  

momento, pois você estará mais aberto, 
afetivo e acolhedor durante todo dia. Se 
for comprometido, aproveite para estar 
junto de seu amor.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento intenso e 
agradável na vida social e 
n o s  r e l a c i o n a m e n t o s ,  

pessoais e profissionais. O momento pode 
estar relacionado ao início de um namoro 
ou à negociação de uma parceria 
comercial.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento agradável na 
vida social e aproximação 
de amigos, novos e antigos. 

O momento pode estar relacionado com 
um contato comercial bastante positivo, 
que aponta naturalmente para um novo 
contrato.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento positivo na 
vida profissional, com 
possível aprovação de 

projeto, plano de negócios ou promoção. 
Sua carreira pode dar um passo à frente. 
Dia de reconhecimento e melhora da 
imagem. 

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Sagitário indicando um 
dia de bons acordos e 
negociações envolvendo 

uma parceria ou sociedade financeira, 
assim como uma grande soma de 
dinheiro. Você estará mais fechado, mas 
mais voltado para ganhos estratégicos.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de movimento agradável, 
especialmente no trabalho. 
O momento pode envolver 

um convite para fazer parte de uma nova 
empresa ou projeto.  Se est iver  
desempregado, pode receber uma ótima 
notícia ainda hoje.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Sagitário indicando um dia 
de interiorização e maior 
contato com seu mundo 

emocional, que passa por um momento 
de equilíbrio. O dia pode estar 
relacionado com uma forte necessidade 
de ficar na sua, envolto em sua 
intimidade.

A Lua em Leão recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
seu signo indicando um dia 
de movimento intenso e 
positivo em projetos de 

médio prazo e contato com pessoas 
estrangeiras. Um projeto envolvendo 
publicações ou viagens, pode começar a 
apresentar bons resultados. Dia ótimo 
para praticar a meditação.

By Rosane Michels

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

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

Em tempo parabenizamos o vereador Claudio Henrique 
Donatoni que comemorou a passagem do seu aniversario. 
Felicidades  e muitos anos de vida repletos de paz,  saúde e 
sucessos.

Parabenizamos Claudionor Duarte 
Correa pela passagem do seu natalício 
transcorrido ontem. Que você seja 
muito feliz ao lado das pessoas que te 
amam. Um ano repleto de conquistas e 
realizações são os nossos votos.

Brindou mais um ano de vida a 
encantadora Maira Cristina Mauriz 
Pinheiro, que festejou a data ao lado do 
esposo, filho e amigos. Que Deus 
continue iluminando sua vida, 
mostrando os melhores caminhos e 
realizando todos os seus sonhos. Muita 
saúde, paz e amor! Na foto com o 
esposo. 

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

Abraço especial a Juliane Toni que 
apagou velinha com comemoração 
especial com as amigas. Que a 
felicidade e a saúde te acompanhem por 
toda sua vida é o que lhes desejamos.

********************************
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Classificação
Cuiabá  13 pontos
Operário VG 10
União de Rondonópolis 8
Sinop 7
Dom Bosco 7
Mixto 7
Luverdense 6
Araguaia 6
Juara 1
Operário FC 0

recebeu de cruzamento e 
não perdoou: 1 a 0, Verdão. Na 
cobrança de escanteio, nos 
acréscimos, 

Soldado apareceu entre os 
zagueiros, foi de cabeça e o 
goleiro Edison, adiantado não 
conseguiu fazer nada: 1 a 1. Na 
etapa complementar Soldado se 
livrou do zagueiro e fez seu 
segundo na partida: 2 a 1.

Arthur, no meio de 
campo, pelo setor esquerdo, 
trabalho com Matheus, mas parou 
na zaga. Os dois times tiveram 
poucas finalizações e sem 
jogadas de perigo de gol. Caco 
bateu forte e o goleiro Vinícius, 
do Mixto fez linda defesa. Foi a 
primeira jogada que levantou os 
torcedores mixtenses. O jogo 
terminou com muitas faltas no 
primeiro tempo.

Na etapa complementar, o 
Juara voltou apertando a 
marcação, atrapalhando a saída 
de bola do Tigre e subiu o meio de 
campo para tirar o Mixto da área 
deles. Caco encarou a marcação, 
foi cercado, cruzou para Lolo, 
que furou na pequena área 
perdendo a oportunidade de abrir 
o marcador. Hiago, livre da 
marcação, recebeu cruzado e na 
hora de bater, chutou para fora, 
perdendo a chance do Mixto abrir 
o marcador. Amendoim cruzou 
pelo lado direito, a zaga não 
conseguiu segurar e Mateus só 
teve o trabalho de empurrar: 1 a 0, 
Tigre.

Em um dos últimos 
lances, Amendoim fez falta dura 
em cima de  Lolo e os dois foram 
expulsos. Na cobrança de 
escanteio, Jefferson levantou, os 
j o g a d o r e s  d o  J u a r a  s e  
atrapalharam e a zaga só tirou: 1 a 
0 vitória do Mixto.

 Mixto derrotou o Juara, 
por 1 a 0, pela 5ª rodada Odo Campeonato Mato-

g r o s s e n s e  E l e t r o m ó v e i s  
Martinello, na Arena Pantanal, 
em Cuiabá. O Juara que ainda não 
venceu no estadual, continua na 
vice-lanterna da competição. O 
único gol da partida  saiu dos pés 
de Mateus Aguiar, que recebeu 
cruzado de  Amendoim, a zaga 
não conseguiu segurar e teve só o 
trabalho de empurrar.

O Juara  enfrenta  o  
Operário VG, domingo (24), no 
Gigante do Norte, em Sinop, às 
1 6 h .  O  J u a r a  c o m e ç o u  
trabalhando mais o passe de bola, 

enquanto o Mixto errava 
passes fáceis, mas se recuperou e 
partiu para o ataque buscando o 
gol, mas sem espaço na marcação 
serrada do time de Juara. Em 
cobrança de falta a favor do Tigre, 
Matheus foi para cobrança, 
levantou, mas o bandeira marcou 
impedimento.

O técnico do Juara, Odil 
Soares, teve que tirar Nezinho, 
ainda no primeiro tempo, 
lesionado, para entrada de 
Leandro. Vinícius tabelou na cara 
do gol, mas o árbitro marcou 
impedimento na primeira chance 
clara. Amendoim na cobrança de 
falta levantou pelo lado esquerdo, 

O Cuiabá atuou neste 
domingo com Victor Souza; 
Weriton (Toty), Danrley, Edson 
Borges e Danilo; Escobar, Alê, 
Doda (Magno) e Eduardo Ramos; 
Júnior Todinho e Agustín 
Gutierrez (Matheus Pato).

Também pela quinta 
rodada, O Dom Bosco venceu o 
Luverdense de virada, por 2 a 1. 
Aos 4 minutos do primeiro 
tempo, o goleiro João Pedro se 
antecipou, Lucas Cassiano, 

 C u i a b á  v e n c e  o  
Araguaia, por 2 a 0, na Oq u i n t a  r o d a d a  d o  

Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, no 
estádio Zeca Costa, em Barra do 
Garças. Os gols foram marcados 
pelo zagueio Edson Borges, aos 6 
e aos 44 do primeiro tempo. O 
placar poderia ter sido mais 
elástico. O Cuiabá criou, pelo 
menos, mais três chances claras 
de gol.

Com a vitória, o Dourado 
chegou aos 13 pontos. O time 
comandado pelo técnico Itamar 
Schulle alonga para 20 o número 
de jogos de invencibilidade no 
Campeonato Mato-grossense.

O Dourado volta a jogar 
no próximo domingo, quando 
enfrenta o Dom Bosco, às 16h, na 
Arena Pantanal, pela sexta rodada 
do Estadual. O Araguaia pega o 
Luverdense, sábado, às 18h, no 
Passo das Emas.

Com a vitória, o Dourado chegou aos 13 pontos. O time comandado pelo técnico Itamar Schulle alonga para 20 o número de jogos de invencibilidade no Campeonato Mato-grossense
5ª RODADA

Cuiabá vence o Araguaia e segue
na liderança do Mato-grossense

Só Notícias
Foto: Assessoria

Cuiabá segue campeonato na liderança

ESTADUAL

Mixto derrota o Juara na 5ª
rodada do mato-grossense

Só Notícias

Foto: Assessoria

Mixto vence com placar de 1 x 0

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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não possuía segurança, 
pois sequer havia policiamento 
no local. “Além disso, o Estado 
não forneceu amparo psicológico 
aos agentes (...). É hialino que 
houve omissão do Estado por não 
capacitar os agentes com 
treinamento específico para 
c o m b a t e r  s i t u a ç ã o  d e s s a  
complexidade, além do fato de 
não disponibilizar a segurança 
adequada, já que à época não 
trabalhavam armados. Assim foi 
negligente quanto ao dever de 
segurança e fiscalização”.

A d e s e m b a r g a d o r a  
afirmou ainda que o Estado 
também foi omisso ao deixar de 
prestar tratamento médico 
adequado após o ocorrido, a fim 
de minimizar os efeitos 

psicológicos deixados 
pelo evento danoso. “E a culpa é 
evidente, visto que o Estado 
possuía condições de evitar o 
episódio, até mesmo porque a 
Cadeia Pública Masculina de 
C á c e r e s  e r a  p r o v i d a  d e  
policiamento”, complementou.

O s  j u l g a d o r e s  
entenderam, no entanto, que o 
valor fixado em Primeira 
Instância (R$ 25 mil cada) 
deveria ser reduzido para R$ 10 
mil, tendo em vista que o valor se 
mostra razoável e adequado para 
compensar o sofrimento causado 
aos autores e para desestimular a 
repetição da conduta por parte do 
r é u ,  s e m  o c a s i o n a r  o  
enriquecimento das partes.

O Estado de Mato Grosso,  
deverá pagar R$ 10 mil de 
indenização por danos morais a 
três agentes prisionais que foram 
feitos reféns por criminosos que 
tentaram resgatar duas presas em 
2008, em Cáceres. O caso foi 
analisado pela Segunda Câmara 
de Direito Público e Coletivo do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (Apelação/Remessa 
Necessária n. 65424/2016).

Para os desembargadores 
que analisaram o caso, a omissão 
do Estado constituiu fator 
determinante para que os 
delinquentes adentrassem na 

cadeia pública e fizessem 
os agentes prisionais de reféns, 
n u m a  a ç ã o  q u e  d u r o u  
aproximadamente três horas.

Em Primeira Instância, os 
três agentes ajuizaram ação 
pleiteando a indenização em 
razão de terem sofrido agressões 
físicas e psicológicas enquanto 
trabalhavam na Cadeia Pública 
Feminina de Cáceres. A cada um 
foi concedida indenização no 
valor de R$ 25 mil, a título de 
dano moral, acrescido de juros e 
correção.

No recurso, em que 
plei tearam o aumento da 
indenização, os agentes alegaram 

que sofreram abalos 
físicos e psicológicos que 
perduram até a atualidade, e que 
fazem uso de medicamento e 
a c o m p a n h a m e n t o  m é d i c o  
p a r t i c u l a r .  J á  o  E s t a d o  
argumentou que os agentes não se 
desincumbiram do ônus de 
provar a culpa ou a falta do 
serviço pelo Estado.

Informações contidas no 
processo revelam que os  
demandantes sofreram agressões 
físicas, como chutes e pontapés, 
além da tortura psicológica, 
rea l izada com uma arma 
apontada na cabeça. Um deles 
ainda teve os pés algemados e 
recebeu coronhadas na cabeça, 
conforme exame de corpo e 
delito.

Segundo a relatora do 
r e c u r s o ,  d e s e m b a rg a d o r a  
Antônia Siqueira Gonçalves, a 
Cadeia Pública Feminina de 
Cáceres não contava com serviço 
de policiamento. “A corroborar, 
além de ausente o policiamento 
na cadeia pública, os agentes 
prisionais sequer receberam 
t r e i n a m e n t o  p a r a  o  
desenvolvimento da função. 
Ressalta-se que na época os 
agentes prisionais não tinham 
porte de arma, situação que 
f a c i l i t o u  a  e n t r a d a  d o s  
de l inquen tes  na  cade ia” ,  
explicou.

Conforme a magistrada, a 
omissão do Estado restou 

 Polícia Federal realizou 
grande apreensão de Adrogas no fim de semana. 

De acordo com as informações, 
foi desencadeada uma operação 
através da denuncia anônima de 
que um caminhão Mercedes Benz 
poderia estar sendo utilizado para 
o transporte de carga ilícita de 
madeira.

N o  s á b a d o ,  1 6 ,  a s  
investigações apuraram que o 
Mercedes Benz  estaria em 
deslocamento da cidade de 
Cuiabá sentido Rondonópolis. 
Assim equipes de policiais 
federais foram para a Rodovia 
BR 364 com o intuito de localizar 
o caminhão suspeito e realizar 
fiscalização da carga.

O  c a m i n h ã o  f o i  
localizado próximo à Jaciara, de 
frente ao restaurante conhecido 

por Chaleira Preta. O 
motorista, durante entrevista 
inicial, demonstrou nervosismo e  
relatou aos policiais que o 
caminhão estava vazio, fato que 
aumentou as suspeitas tendo em 
v i s t a  que  não  é  comum 
caminhões transitarem no trecho 
sem carga.

Diante do fato o motorista 
e o caminhão foram conduzidos 
para a Delegacia de Policia 
Federa l  de  Rondonópol is  
quando, após busca minuciosa, 
inclusive com a presença de cães 
farejadores, foi localizado cerca 
de 580 quilos de cocaína.  

O motorista recebeu voz 
de prisão em flagrante e após os 
procedimentos  lega is  fo i  
encaminhado para o presídio 
conhecido Mata Grande, e está a 
disposição da justiça.

SEGURANÇA

Indenização por danos morais devem ser pagos
pelo Estado a três agentes prisionais de Cáceres
Assessoria TJMT

O caso foi analisado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Foto: Ilustrativa

Os agentes sofreram agressões na Cadeia Pública Feminina de Cáceres FLAGRANTE

Denúncia leva Polícia Federal
apreender 580 kg de cocaína

Foto: PF

Droga apreendida pela PF
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de aplicativos já procuraram 
o poder público para garantir seus 
direitos. Pastorello diz que não quer 
ver em Cáceres o que já foi visto em 
outras cidades, como violência 
recíproca e prejuízos econômicos.

“ T u d o  d e p e n d e  d e  
regulamentação. Há municípios, por 
exemplo, onde não se pode buscar o 
passageiro, por aplicativo, em 
aeroporto e rodoviária. 

Outros tributam quem opera 
o aplicativo nas mesmas taxas que 
taxistas. E há ainda municípios que 
fizeram seus próprios programas. A 
importância dessa audiência 
dispensa comentários.

O povo e os envolvidos 
devem ser ouvidos”, finaliza o 
vereador Pastorello.

contece nesta quarta-feira, 
20, na Câmara Municipal de ACáceres, audiência pública 

para debater sobre o uso de 
aplicativos do tipo Uber na cidade de 
Cáceres.

C o n f o r m e  l e g i s l a ç ã o  
federal, cada município deve ter a 
sua própria regulamentação para o 
uso dos aplicativos.

Em Cáceres há um grande 
movimento de pessoas que são a 
favor dos aplicativos, e outros que 
são contra.

“A regulamentação do 
transporte é uma necessidade em 
qualquer cidade. No caso, desde o 
ano passado surgiu o amparo legal 
para essa nova modalidade, o 
transporte privado individual de 

p a s s a g e i r o s  ( L e i  
13.640/2018).

Então, surge também a 
n e c e s s i d a d e  d e  f a z e r  a  
regulamentação em Cáceres, até 
porque temos que nos garantir nas 
questões de segurança para os 
passageiros, segurança jurídica para 
os prestadores do serviço, tributação 
para o município e concorrência 
saudável com os operadores das 
outras modalidades, como táxis, 
mototáxis e ônibus.

Tudo isso dentro do Plano de 
Mobilidade Urbana que está em 
discussão no Município. Por isso a 
audiência pública, para buscar as 
melhores respostas.” Explica o 
vereador Cézare Pastorello.

T a n t o  t a x i s t a s  e  

pesar de algumas escolas 
t e r e m  u m  c a l e n d á r i o  Adiferenciado, a maioria delas 

iniciaram suas aulas nesta segunda-
feira (18). A secretária de Educação e 
vice-prefeita, Eliene Liberato, 
destaca que está tudo pronto para o 
início do Ano Letivo.  “Apesar de 
uma rede tão grande, nós planejamos 
para poder iniciar mais um ano. A 
merenda está sendo entregue, 
p rov idenc iamos  l impezas  e  
pequenos reparos em quase todas 
unidades e realizamos um Seletivo 
para preenchimento de vagas no 
quadro de servidores, isto é 
compromisso com a Educação”, 
salienta Eliene. Com relação ao 
transporte escolar, ela observa que os 
ônibus tiveram a parte mecânica, 
elétrica e de freios revisadas, filtros e 
óleos trocados. Os tacógrafos, muito 
utilizados no transporte coletivo, 
também tiveram a manutenção 
necessária.

A secretária ressalta que 
Cáceres é um dos poucos municípios 
que iniciaram suas aulas antes do 
carnaval.  “Vamos cumprir com o 
que estabelece a lei, uma carga 
horária mínima anual de 800 horas 
aulas e 200 dias letivos para os 
nossos 09 mil alunos, divididos em 
39 escolas, entre urbanas e rurais”, 
assegura Liberato.

avanços na Educação 
municipal em 2019. Luzinete disse 
que ficou impressionada com a 
participação dos profissionais da 
Educação no Encontro Pedagógico 
realizado na última sexta-feira (15) e 
a determinação de todos para a 
melhoria dos índices da Educação 
Básica.

Outro fa tor  que vem 
animando SME é a implantação do 

Eliene comemora ainda o 
aumento no número de alunos da 
Educação Infantil e assegura que, 
com as creches que estão sendo 
construídas, em breve, muitas outras 
crianças terão acesso e serão 
atendidas pela Educação municipal.

P a r a  a  c o o r d e n a d o r a  
pedagógica da SME, Luzinete de 
Jesus Oliveira Tolomeu, há uma 
expectativa muito grande para novos 

r e s p o n s a b i l i d a d e ,  
oportunizando aos nossos alunos 
uma educação cada vez melhor para 
atingirmos e superarmos os índices 
da Educação Básica, que são 
estabelecidos pelo MEC”, anota 
Francis.
O prefeito completa dizendo que os 
salários dos profissionais do 
Magistério público vão ter reajuste 
de 4,17%, retroativo a 1º de Janeiro,  
cumprindo a Revisão Geral Anual. 
“Isto mostra nosso compromisso 
com a Educação, com nossos 
servidores e com nossa capacidade 
de administrar. Assim, o resultado é 
uma Gestão de eficiência”  finaliza 
Francis Maris.

'Projeto Aviva Escola', 
criado para apoiar as unidades 
escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Cáceres, com o objetivo 
de garantir a melhoria contínua da 
qualidade do aprendizado dos seus 
09 mil alunos. “Ela faz parte de uma 
política pública e veio para ficar”, 
garante Luzinete.

O prefeito Francis Maris 
Cruz afirmou que, mesmo diante da 
crise financeira que assola o país, 
mantém seu compromisso em 
oferecer uma educação de qualidade 
à população e a valorização dos 
profissionais do magistério. “Temos 
que gerir os recursos públicos com 

para o Estado e Município.
O presidente Thiago de 

Lucas, esclarece que essa ação está 
sendo organizada de forma 
preventiva e que o manifesto contará 
com as assinaturas dos comerciantes 
da cidade. "Através da FACMAT, 
iremos requerer junto ao governo do 
Estado, uma fiscalização mais 
atuante e preventiva, com intuito de 
evitar o acontecimento destes 
eventos em Cáceres", pontua.

Os empresários interessados 
assinar o manifesto,  devem 
comparecer na sede da ACEC, 
localizada na Praça Duque de 
Caxias, n 63, até dia 27 do corrente 
mês.

 r imando  pe la  c lasse  
empresarial, a Associação PComercial e Empresarial de 

Cáceres - ACEC, juntamente com 
sua Federação e demais Associações 
do Estado, está elaborando um 
manifesto contra a realização da 
Feira do Brás, evento que vez ou 
outra se instala na cidade causando 
insatisfação a muitos empresários.

A  ação é pautada em vários 
questionamentos, os feirantes não 
contratam mão de obra local, não 
contribuem com o desenvolvimento 
da economia municipal, e como se 
não bastasse, cometem diversas 
infrações, deixando de recolher 
valores significativos de impostos 

EDUCAÇÃO

Rede municipal inicia ano letivo
com 9 mil alunos matriculados

Vamos cumprir com o que estabelece a lei, uma carga horária mínima anual
 de 800 horas aulas e 200 dias letivos para os nossos 09 mil alunos

Assessoria SME/Ccom Foto: Arquivo

Secretária de Educação Eliene Liberato

EM DISCUSSÃO

Audiência Pública debaterá uso de
 aplicativos de carona em Cáceres

Assessoria

Audiência discutirá aplicativo de carona

Foto: Arquivo

AÇÃO PREVENTIVA

ACEC organiza manifesto para evitar a
 realização de Feira do Brás em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

ACEC organiza manifesto
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Anos!

Acontece nesta quarta-
feira, 20, na Câmara Municipal de 
Cáceres, audiência pública para 
debater sobre o uso de aplicativos 
do tipo Uber na cidade de Cáceres. 
Conforme legislação federal, cada 
município deve ter a sua própria 
regulamentação para o uso dos 
aplicativos. 

Com o objetivo de combater o excesso de 
velocidade que é uma das principais causas de acidentes 
na região, a Polícia Rodoviária Federal, na circunscrição 
da 3ª Delegacia,   realizou 14 horas de fiscalização no 
trecho entre Cuiabá e Cáceres. Página 04

Página 03

O Estado de Mato Grosso,  deverá pagar R$ 10 mil de indenização 
por danos morais a três agentes prisionais que foram feitos reféns por 
criminosos que tentaram resgatar duas presas em 2008, em Cáceres. O caso 
foi analisado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Página 06

Nesta segunda-feira,18, a Secretaria de Educação deu início ao 
ano letivo da Rede Municipal de Ensino e a continuidade das ações 
pedagógicas contidas no planejamento escolar para o ano. Cerca de 9 mil 
alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental retornaram às aula com 
atividades de acolhimento e orientações necessárias para o bom 
andamento do ano letivo, que segundo o Calendário Escolar prevê 200 dias 
letivos. Página 03

VOLTA ÀS AULAS

Rede municipal inicia ano letivo
com 9 mil alunos matriculados

Vamos cumprir com o que estabelece a lei, uma carga horária mínima anual de 800 horas aulas e 200 dias letivos para os nossos 09 mil alunos

Foto: JCC

Escola Municipal Dom Máximo

EM DISCUSSÃO

Audiência Pública debaterá uso de
 aplicativos de carona em Cáceres

Foto: Divulgação

Audiência na Câmara Municipal

VELOCIDADE BR 070

PRF intensifica ação de fiscalização e
autua motoristas por direção perigosa

Foto: PRF

Amarok flagrada pelo  radar da PRF a 191 km/h

CAUSA GANHA
Indenização por danos morais devem ser pagos
pelo Estado a três agentes prisionais de Cáceres

Agentes serão indenizados pelo Estado

Foto: Ilustrativa

AFOGAMENTO

Bombeiros resgatam corpo de jovem
 que morreu afogado no Lago Azul

RECONHECIMENTO

Página 04

Sesi Cáceres é premiado
na Regra de Desempenho

Página 05
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