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PRODUTIVIDADE
Com informações técnicas que agregam à produtividade do rebanho de gado de corte, a caravana irá percorrer 12 mil quilômetros de estrada

Projeto da Acrimat “Da Cria ao Abate: Mais
Peso, Mais Lucro chega em Cáceres no dia 18
Foto: Divulgação

A partir de hoje, a cadeia produtiva da carne terá um dos mais
importantes eventos técnicos realizados no país. A caravana da
Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) vai começar a
percorrer 31 municípios mato-grossenses, distribuídos em todas as
regiões do Estado, com o projeto “Acrimat em Ação” que, neste ano,
chega à nona edição. Página 03

LEGISLAÇÃO

Procon-MT alerta que prazo para corte
de água e luz é 60 dias após notificação
Foto: Jana Pessôa

Caravana Acrimat em Ação

POLÍCIA

Veículo roubado em Cuiabá é recuperado
e suspeito é preso pela PM em Cáceres

Gisela Simona, do Procon-MT, orienta que em casos de serviços
essenciais, toda interpretação deve ser favorável ao usuário

Foto: Joner Campos

A Polícia Militar de Cáceres
recuperou veículo Nissan Kicks,
roubado em Cuiabá. A ação da PM se
deu após denúncia através do 190, de
que no Bairro do Rodeio um veículo
sem placas havia sido recolhido numa
residência e logo após em atitude
suspeita tamparam o portão com um
lençol.

Embora a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e as
legislações municipais determinem que os cortes nos fornecimentos de
energia elétrica e de água por falta de pagamento, possam ser efetuados,
respectivamente, em 15 e 30 dias, após a notificação do usuário, em Mato
Grosso a Lei Estadual 6.942 estende este prazo para 60 dias. Página 05

CONVOCAÇÃO DE ELEITORES

Cartório Eleitoral de
Cáceres realiza mutirão
na zona rural para
cadastramento biométrico

PM recupera veículo roubado em Cuiabá

Página 04
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TRÁFICO

PRF apreende 1,8kg de cocaína
em ônibus da linha Acre/Goiás

OCORRÊCIAS

Levantamento aponta
38 casos de feminicídios
no Estado em 2018

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal,
numa abordagem de rotina em ônibus que
fazia a rota Rio Branco (AC) a Goiânia
(GO) na manhã deste domingo (10), por
volta das nove horas, conseguiu impedir o
transporte de quase dois quilos de cocaína
pronta para uso.

Página 06

Droga estava escondida no
travesseiro de pescoço e casaco

Página 06
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Acerto de contas com o Leão
Este ano de 2019 nos trouxe
muitas novidades, novos políticos e
uma vontade de pensar diferente para
trazer mudanças para a nação. Isto
pode estar muito ligado ao aspecto
político-econômico, pois do ponto de
vista tributário e mais
especificamente o Imposto de Renda
2019, não trouxe nenhuma novidade
que agrade o brasileiro. Com uma
tabela que não sofre correção desde o
ano de 2015, promete aumentar o
número de pessoas que terão que
acertar as contas com o Leão este ano.
No dia 07 de Março, damos a
largada a mais um período de imposto
de renda, período este que vai até 30
de Abril de 2019, ao todo são 54 dias,
onde a Receita Federal espera receber
30,3 milhões de declarações, um total
projetado para 2019 em 1,8 milhões a
mais que em 2018.
Grande parte deste aumento
de declarações projetadas está na
famosa e já bastante discutida
defasagem da tabela do imposto de
renda, onde a última atualização real
foi no exercício de 2015, com a
justificativa da inflação o Governo
tem insistentemente mantido a
mesma tabela, o que faz com que
muito mais brasileiros tenham que
declarar o imposto de renda, seja com
fins de restituição ou de pagamento,
mas o importante é acertar as contas
com o Leão.

EDITORIA

ESTÁGIO IFMT
Foi prorrogado até dia 14 do corrente
mês o prazo para as inscrições do
processo seletivo para contratação de
estagiários. Estão sendo oferecidas oito
vagas para alunos do 1º e 2º semestre do
Curso Técnico em Agropecuária
Subsequente e acadêmicos matriculados
em instituições de ensino superior, entre
o 2º e o 5º semestre de cursos de
licenciatura em Geografia, História,
Letras, Matemática, Pedagogia e de
bacharelado em Administração e
Ciências Contábeis. A seleção será
realizada por meio de análise de
currículo, prova prática e entrevista.
RESTITUIÇÃO IR I
A Receita Federal liberou a consulta ao
lote multiexercício de restituição do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
referentes aos exercícios de 2008 a 2018.
O crédito bancário das restituições
residuais para 77.749 contribuintes será
realizado no dia 15 de março, totalizando
o valor de R$ 220 milhões. Para saber se
teve a declaração liberada, o contribuinte
deve acessar a página da Receita na
internet, ou ligar para o Receitafone
146.
RESTITUIÇÃO IR II
A Receita disponibiliza, ainda,
aplicativo para tablets e smartphones
que facilita consulta às declarações do
IRPF e situação cadastral no CPF. Com
ele é possível consultar diretamente nas
bases da Receita Federal informações
sobre liberação das restituições do IRPF
e a situação cadastral de uma inscrição
no CPF. A restituição ficará disponível
no banco durante um ano. Se o
contribuinte não fizer o resgate nesse
prazo, deverá fazer requerimento por
meio da Internet, mediante o Formulário
Eletrônico - Pedido de Pagamento de
Restituição, ou diretamente no e-CAC,
no serviço Extrato do Processamento da
DIRPF.
PROUNI I
O Ministério da Educação divulgou a
relação dos candidatos participantes da
lista de espera. Todos os candidatos
participantes da lista terão de
comparecer às instituições nas quais
estão pleiteando uma vaga, para
apresentar a documentação que
comprove as informações prestadas na
inscrição. O candidato deverá apresentar
a documentação nos dias 12 e 13 de
março. A lista de espera será usada pelas
próprias instituições, que irão convocar
candidatos para o preenchimento das
bolsas remanescentes.
PROUNI II
Ao todo, 946.979 candidatos se
inscreveram na primeira edição do
ProUni deste ano, de acordo com o
MEC. Como cada candidato podia
escolher até duas opções de curso, o
número de inscrições chegou a
1.820.446. Nesta edição são ofertadas
243.888 bolsas de estudo em 1.239
instituições particulares de ensino. Do
total de bolsas, 116.813 são integrais e
127.075, parciais, de 50% do valor das
mensalidades.

Os contribuintes têm que
ficarem espertos para as
características que os obriga a
declarar imposto de renda este ano,
pode-se elencar quatro como as
principais: (a) renda tributável
superior a R$ 28.559,70; (b) rendas
isentas e não tributáveis superiores a
R$ 40.000,00; (c) bens superiores a
R$ 300.000,00; e (d) renda da
atividade rural superior a R$
142.798,50. Ressalta-se que estes
pontos não são cumulativos, ou seja,
caso tenha uma destas situações deve
se declarar o imposto de renda,
independente dos outros.
Os contribuintes também têm
que estar atento às mudanças em
relação aos dados de dependentes e
de bens que precisam constar na
declaração, alguns se tornaram
facultativos, mas outros continuam
sendo obrigatórios. A partir de 2019,
o CPF dos dependentes, seja qual for
a sua idade é obrigatório.
O governo, em início de
gestão, com certeza tem no imposto
de renda uma fonte de arrecadação, e
não poderia ser diferente, pois com
este achatamento da tabela e os
aumentos anuais e em algumas
situações durante o ano faz que todos,
trabalhadores, empresários e todos
que aufiram renda mensalmente
tenham que acertar as contas com o
Leão.

Com uma visão mais ampliada
da população, hoje a Receita Federal
melhorou seus mecanismos de
fiscalização, agregando muito mais
recursos e podendo trabalhar para
inibir a omissão de renda, é
importante o profissional estar atento
a isto, principalmente os
profissionais liberais, que recaem
mais na prática da omissão de renda
no seu dia-a-dia.
O imposto de renda está ai, já
começou, é preciso separar seus
documentos, conversar com o
profissional contábil que lhe atende e
poder tomar as melhores decisões,
visto que hoje a fiscalização é muito
grande e a preparação e envio da
declaração de ajuste anual de imposto
de renda precisa ser feita com zelo.
Por fim, prepare seus
documentos, se programe quanto ao
possível pagamento e viva o Brasil
que ataca ferozmente a população
que tanto anseia por mudanças, que a
mesma também passe pelo campo
tributário, tornando um país mais
justo e fácil de entender, com
tratamento isonômico entre a
população.
EDERALDO LIMA é professor do
SENAI/FATEC e membro da
Academia Mato-grossense de
Ciências Contábeis.

Além dos fenômenos espirituais
Cada vez mais o encontro com a
espiritualidade se torna frequente e
natural na vida das pessoas, sobretudo
daquelas que se permitem ir além da
visão materialista da vida, adquirindo,
assim, renovado equilíbrio emocional,
com consequente saúde em seus
diversos aspectos.
No entanto, também temos visto
que muitas gente ainda se liga somente,
ou com mais afinco, aos aspectos
fenomênicos das informações, ou
revelações, espirituais.
Os fenômenos extraordinários se
tornam ordinários com o estudo de sua
origem, de sua natureza, de seu objetivo,
da mesma forma que, por exemplo, a
capacidade de falar. O fato de
concatenarmos ideias e as expressarmos
pela fala pode parecer, para um Espírito
primitivo reencarnado em mundo no
qual essa capacidade esteja ainda em
fase incipiente, um fenômeno fora do
comum.
Todavia, se uma hipotética
pessoa no aludido mundo em fase inicial
quedar focado apenas no referido
fenômeno da emissão de sons pela boca
como forma de comunicação

o rg a n i z a d a , d e i x a n d o d e
perceber a consequências morais que tal
feito propicia, passará muito tempo em
nada proveitoso desperdício de
oportunidades.
Isso não significa dizer que
somos proibidos de admirar as belezas
dos fenômenos, conquanto eles passem a
ser compreensivos com a prática do
estudo, conforme exarado. Natural e
sadiamente, reconhecer a excelsitude do
que é bom e produz o bem revela a
beleza interior já mais trabalhada por
parte de quem assim age, como quem
logra notar e se sintoniza com a
magnitude de um pôr-do-sol, com os
sons da natureza, com um sorriso de uma
criança...
Por conta disso, é válido pensar:
o que posso aprender com tal fenômeno?
De que modo posso agir para me tornar
uma pessoa melhor após tomar contato
com tal informação recebida do plano
espiritual? A partir a análise deste
fenômeno, o que a vida me convida a
realizar ou mudar em meu jeito de pensar
e agir?
Já vivemos o momento das
consequências morais em relação às

EXPEDIENTE

verdades espirituais, logo,
podemos ir muito além da veneração por
médiuns, bem como pelos fenômenos
naturais produzidos por meio das
energias manipuladas por aqueles,
sobretudo porque, não raro, quando não
agimos dessa forma caímos em outro
meio de tentação: a de idolatrar pessoas
as normais que são os médiuns, com
carências e realizações, más tendências e
conquistas, assim como qualquer outra
pessoa.
Para aquele que anseie ir além
das aparências e do deslumbramento em
relação aos fenômenos, mergulhando na
análise profunda do conteúdo moral das
lições espirituais, sempre será válido
buscar um grupo de estudos dentro de
um sério núcleo espírita, que tenha nas
Obras Básicas de Allan Kardec a sua
principal, prioritária e superior alicerce e
diretriz, porquanto se trata da fonte
fidedigna, oriunda de muitos estudos e
diversas comparações realizadas por
quem preferia rejeitar nove verdades a
aceitar uma mentira em todo o seu
arcabouço doutrinário.
NESTOR FIDELIS é advogado.
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PRODUTIVIDADE

A primeira cidade a ser visitada pela equipe técnica da Acrimat será Poconé

Projeto da Acrimat “Da Cria ao Abate: Mais
Peso, Mais Lucro chega a Cáceres no dia 18
Redação c/ Assessoria

Foto: Reprodução

C

om o tema “Da cria ao
abate: Mais Peso, Mais
Lucro”, a caravana da
Associação dos Criadores de
Mato Grosso, percorre a partir de
hoje, 12 mil quilômetros de
estrada, levando informações
técnicas que agregam a
produtividade do rebanho de
gado de corte a 31 municípios
mato-grossenses.
Em sua nona edição, o
projeto terá como palestrante o
professor doutor, e pesquisador
da Embrapa Gado de Corte,
Antônio Rosa. A primeira cidade
a ser visitada pela equipe técnica
da Acrimat será Poconé.
O projeto é dividido em
quatro rotas, com até oito
municípios cada. Representando
o setor que detém o maior
rebanho bovino do Brasil,
aproximadamente 30 milhões de
cabeças, e maior produtor de
carne, com 1,28 milhões de
toneladas, a Acrimat promove o
evento com o formato de circuito
com palestras que levam ao
debate, conhecimento, troca de

projeto tivemos como
objetivo fomentar as discussões
q u e e s t i m u l a m o
desenvolvimento sustentável da
pecuária de corte, além de
promover uma maior integração
entre os produtores rurais, a
Acrimat e as empresas parceiras.
Neste ano, esperamos alcançar
um público ainda maior, pois o
tema escolhido contempla a
cadeia produtiva num todo”,
afirma o presidente da Acrimat,

REUNIÃO

Francis quer reunir produtores, empresários e
políticos para discutir estrada para o Pacífico
Acrimat em Ação percorrerá 31 municípios

informações com temas
de relevância à bovinocultura de
corte.
Ao longo dos três meses, a
equipe técnica da Acrimat
também fará o trabalho de
levantamento e coleta de dados,
captando as necessidades
específicas de cada região
visitada. Para esta edição, a
expectativa é de que as palestras

Assessoria

sejam assistidas por mais
de 5 mil pessoas. Entre o públicoalvo estão pecuaristas de
pequeno, médio e grande corte,
que buscam informações de
qualidade para investir em seus
rebanhos.
Em Cáceres, a caravana chega no
dia 18 de março, o evento
acontece as 19 horas no Parque de
Exposição.

CONVOCAÇÃO DE ELEITORES

Cartório Eleitoral de Cáceres realiza mutirão
na zona rural para cadastramento biométrico
Redação c/ F&N

V

isando o atendimento de
eleitores que residem na
zona rural, o Cartório
Eleitoral de Cáceres realiza a
partir de hoje mutirão de
cadastramento biométrico.
O mutirão, segundo o
Chefe do Cartório da 6ª Zona
Eleitoral, Iury da Costa e Faria,
será realizado, visto que o prazo
para cadastramento finda no dia
29 do corrente mês e muitos
eleitores ainda não realizaram
seu cadastro e até o momento a
justiça eleitoral ainda não
manifestou se o prazo será

ACRIMAT EM AÇÃO – A 1ª
edição do Acrimat em Ação
aconteceu em 2011 e marcou o
início da disseminação
regionalizada de informações
relativas à bovinocultura de
corte de Mato Grosso. De lá para
cá o evento se consolidou como
o maior evento itinerante da
pecuária de corte matogrossense. Em oito anos, mais de
32 mil pessoas participaram do
evento técnico.

prorrogado.
“Apesar da solicitação
das autoridades do município
para essa prorrogação, nós não
temos por enquanto nenhuma
resposta por parte do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) nesse
sentido”, finalizou Yuri.
Os mutirões serão
realizados das 9h as 16h nos
dias e locais abaixo:
- De 12 a 15, na Escola Estadual
Mario Duílio Evaristo Henry, no
Distrito Nova Cáceres, BR-070
(Vila Sadia)
- De, 19 á 22, na Escola Estadual
Foto: Divulgação

12 de Outubro, na Agrovila Nova
Esperança, BR-070 (acesso à
Bolívia)
- Nos dias 25 e 26, na Escola
Municipal União, no Distrito de
Horizonte D'Oeste
- De 27 a 29, na escola Municipal
Santo Antônio do Caramujo, no
Distrito do Caramujo.
Em Cáceres, além do
Cartório Eleitoral, o atendimento
para fazer a biometria, também
está sendo feito no Ganha Tempo,
que funciona na antiga quadra do
Esporte Clube Humaitá.
O registro biométrico é
obrigatório, sob pena de
cancelamento do título de eleitor.

O

prefeito Francis Maris
Cruz emitiu um convite
destinado aos produtores
rurais, empresários e políticos da
região para uma reunião com a
presença de uma equipe da
Aprosoja (Associação dos
Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso), a ser realizada na
Câmara Municipal no próximo
dia 14, a partir das 19 horas.
Francis explica que o
objetivo é discutir as ligações de
estradas da região com o Norte do
País e a tão sonhada rodovia para
ligar o Brasil com o Oceano
Pacífico. Os pontos de partida
têm início em Cáceres.
Francis lembra que
Cáceres é lugar estratégico nessas

ligações e logística é
fundamental para que o progresso
se acentue na região.
Ele anunciou a presença
do diretor executivo do
Movimento Pró-Logística,
Edeon Vaz Ferreira, que faz parte
do Estradeiro da Aprosoja, e que
também será discutida a situação
das estradas que ligam os
municípios do Oeste do Estado e
de forma geral as demais
rodovias de Mato Grosso.
“É de importância
fundamental a presença de
agricultores, pecuaristas,
empresários, lojistas e de todos os
seguimentos sociais nessa
discussão”, ressaltou Francis,
reforçando o convite.
Foto: Arquivo

Prefeito Francis reforça a importância da presença de todos

Chefe do Cartório Eleitora, Iury da Costa Faria
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A Ford Ranger com placas de Pimenteiras do Oeste (RO) ao sair da pista colidiu lateralmente a uma árvore

Mãe e filha mortas em acidente no sábado
na BR 174 foram sepultadas em Rondônia
Da Redação
Foto: PRF

POLÍCIA

Veículo roubado em Cuiabá é recuperado
e suspeito é preso pela PM em Cáceres
Da Redação

P

oliciais Militares do 6º
Batalhão, após denuncia
de que um veículo Nissan
Kicks sem placas havia entrado
em uma residência no Bairro
Rodeio e que o morador usando
de um lençol tampou o portão de
entrada, dando a entender que
estavam escondendo algo.
Diante da informação
uma guarnição compareceu no
local e fechou o cerco na
residência, quando o suspeito
Anderson Dias Ferreira (23 anos)
tentou fugir pelos fundos da
residência, pulando o muro,
porém em ação rápida os policiais

conseguiram deter o
suspeito.
Para a Polícia, o suspeito
confessou que pegou o veículo
em Várzea Grande e que o mesmo
era produto de roubo em Cuiabá,
e que receberia a quantia de R$ 2
mil pelo transporte do veículo até
Cáceres e que uma terceira pessoa
levaria o carro para a cidade de
San Matias.Segundo
informações da PM, o suspeito já
havia sido preso pelo Gefron
tentando atravessar outro veículo
para a Bolívia. Anderson foi
detido e encaminhado ao CISC
juntamente com o veículo
Foto: Reprodução

Ford Ranger ficou com lateral totalmente destruída

O

s corpos de Tereza da
Silva e sua filha Lucinete
Ferreira da Silva, vítimas
do grave acidente na BR 174 em
Glória do Oeste, sábado, 10,
foram velados na câmara dos
vereadores em Chupinguaia RO e
sepultados no final da tarde de
domingo.
O acidente - A Ford Ranger com
placas de Pimenteiras do Oeste
(RO) ao sair da pista colidiu
lateralmente a uma árvore.

De acordo com
informações da PRF o acidente
acorreu após o condutor da VW
Amarok
iniciar manobra de
ultrapassagem num veículo de
carga sentido Porto Esperidião,
quando a Ford Ranger em sentido
contrário saiu para o acostamento
vindo perdeu o controle.
No acidente, Tereza da
Silva, de 74 anos e sua filha
Lucinete Teresa da Silva de 47
anos, (mãe e irmã do condutor)

não resistiram e vieram a
óbito no local.
O condutor da Ford
Ranger T..S. de 54 anos, sua
esposa A.M.B.de 39 anos e sua
filha N.B.S de 4 anos, que estava
na cadeirinha, tiveram lesões
leves.
Na Amarok estavam o
condutor I.L.F., de 23 anos, I.G.F
de 69 anos e D.L.R de 75 anos,
todos saíram ileso do acidente.

VIOLÊNCIA

PM em Pontes e Lacerda prende suspeito por
tentativa de matar esposa na porta de hospital

Nissan Kicks recuperado em Cáceres

Redação c/ Assessoria

P

or volta das 3h de
domingo (10), em Pontes
e Lacerda, policiais 18º
Batalhão e da Força Tática da
Polícia Militar prenderam, Jairo
Bezerra Silva Júnior, 25 anos,
suspeito de tentar matar a mulher
J.C.S.S., 22 anos, na porta do
hospital onde estava para ser
atendida, pois havia sofrido
lesões no corpo, cabeça e perna,
em um acidente de moto.
A ocorrência envolvendo
o casal havia começado duas
horas antes, por volta da 1h, em
outro ponto da cidade, na BR174. A vítima, supostamente com
sinais de embriaguez, conforme
relato policial caiu da motocicleta
na frente de uma viatura do Corpo
de Bombeiros Militar.
No momento em que era
socorrida pelos Bombeiros o
marido dela, suspeito citado,
surgiu no local se dizendo dono
da moto. Ele foi para o hospital no
mesmo veículo em que a mulher
era transportada. Na unidade
hospital, o casal se desentendeu e
o homem saiu sendo seguido pela
mulher até a parte externa, onde

ele tentou atirar nela.
A guarnição da PM que
atendia a ocorrência, que parecia
mais um acidente de trânsito, teve
de apontar arma para o homem e
assim conseguir levar a vítima de
volta para dentro do hospital.
O suspeito fugiu do local,
mas acabou preso pouco tempo
depois. Como suspeito foi
apreendida a arma, um revólver
38 com uma munição deflagrada

e outra intacta.
No hospital, onde deveria
receber atendimento, a mulher,
bastante alterada e com falas
desconectadas, conforme narram
os policiais, recusou a assistência
e não quis assinar o termo de
responsabilidade para deixar o
local. Ela, assim como o marido,
também acabou sendo conduzida
a delegacia para registro de BO.
Foto: Reprodução

Suspeito foi preso em flagrante
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LEGISLAÇÃO

Lei estadual de 1997 determina que concessionárias não podem efetuar procedimento nas sextas-feiras e em vésperas de feriados

Procon-MT alerta que prazo para corte
de água e luz é 60 dias após notificação
Foto: Secom

Assessoria/Secom

Usuário deve estar atento a defeitos no medidor de consumo da água, que pode apresentar inconsistências

E

mbora a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e as legislações
municipais determinem que os cortes
nos fornecimentos de energia elétrica e de água
por falta de pagamento, possam ser efetuados,
respectivamente, em 15 e 30 dias, após a
notificação do usuário, em Mato Grosso a Lei
Estadual 6.942 estende este prazo para 60 dias.
Segundo a secretária adjunta de
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon),
Gisela Simona, mesmo assim as empresas
concessionárias de ambos os serviços no
Estado alegam que a Lei Estadual perdeu sua
validade. “Para que isso aconteça, elas
precisam ingressar na Justiça e questionar sua
validade. Enquanto não haja uma decisão
contrária, esta lei é válida e abrange todas elas,
sejam públicas ou privadas”.
Gisela diz que, especialmente em
casos de serviços essenciais, toda interpretação
deve ser favorável ao usuário, prevalecendo o
prazo de 60 dias. “É bom lembrar que, além
deste prazo a ser obedecido, os cortes também
não podem ser feitos às sextas-feiras ou em
véspera de feriados”.
A Lei Estadual também deixa clara a
necessidade de notificação prévia sobre o corte
no fornecimento tanto de água quanto de

energia elétrica. Se a notificação vier
na própria fatura, precisa ser destacada com cor
diferenciada, precisa e jamais em letras
miúdas.
“Temos informações de que a
concessionária de energia vem efetuando
cortes sem obedecer aos prazos estabelecidos
pela Lei Estadual, inclusive de empresas e,
dependendo do ramo, gerando prejuízos. Caso
seja vítima de atos como este, o usuário deve
procurar o Procon para religação. Se houve
prejuízos, deve-se pleitear na Justiça uma
indenização por perdas e danos”, diz Gisela.
Ela acrescenta que o prejuízo, nestas
situações, pode não ser apenas material. Em
caso de empresas, ele pode ser estendido ao
possível faturamento impedido pelo corte e à
imagem do estabelecimento, arranhado pela
falta de continuidade nas vendas ou na
prestação de serviços não efetuados.
Queda de energia - Dentro das normas do
setor elétrico, há um capítulo sobre o
ressarcimento de danos ao consumidor
causados por oscilação no fornecimento de
energia - por chuvas ou qualquer outra
situação.
Se, por causa desta oscilação,
qualquer aparelho sofrer algum dano, cabe à

concessionária ressarcir (indenizar) o usuário.
A secretária adjunta do Procon
explica que há alguns passos a serem seguidos.
“O primeiro deles é comunicar o ocorrido ao
Call Center da concessionária. Aconselhamos
informar o período (matutino, vespertino ou
noturno), o dia, caso o usuário não esteja em
casa, ou os dias, se estiver viajando. Se não
souber precisar, nunca informar uma hora
específica (11h, por exemplo), para evitar o
indeferimento, sob o argumento de na hora
indicada não houve oscilação”.
Neste tipo de procedimento, a
concessionária tem um prazo de 10 dias
(exceto, por exemplo, no caso de uma
geladeira, cujo prazo cai para 24 horas) para
vistoria, por envolver produtos perecíveis “É
muito importante este alerta, porque é comum
o usuário consertar o defeito e somente depois
reclamar. Quando isso acontece, ele perde o
direito ao ressarcimento. Somente se a
concessionária não cumprir o prazo para
vistoria, o consumidor pode consertar o
defeito, mas sem jamais deixar de anotar o
número do protocolo (comprovante da
reclamação)”.
Conserto - Em algumas situações, diz Gisela
Simona, a concessionária terá no município
atendido por ela uma oficina autorizada onde o
produto danificado será consertado. Em outros
casos, a autorizada mais próxima está em outro
município. Ela cita o caso de Poconé, cuja
autorizada está em Várzea Grande. “Nesta
situação, o custo de transporte do produto é por
conta da concessionária, nunca do usuário”.
Em outras situações, a concessionária
indenizará o usuário, mas sem o direito de
exigir nota fiscal comprobatória de sua
aquisição.
Fraudes no medidor - Segundo a titular do
Procon-MT, uma decisão recente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) permitiu o corte no
fornecimento de energia elétrica, quando
constatada fraude no medidor por culpa do
usuário. Mas, completa, existem alguns
requisitos antes da efetivação deste corte.
“Em primeiro lugar, é preciso provar
a culpa do usuário, porque nem sempre é ele o
responsável. Em Cuiabá, por exemplo, há
muitos CP rede (medidor pendurado em postes,
cujo tempo de vida útil é 10 anos, segundo
pareceres técnicos) com tempo de uso superior
a este limite, o que pode gerar erros”, explica.

“Se a concessionária retirar este
medidor para análise, o usuário tem o direito de
ser informado não só sobre a leitura no
momento da retirada, quanto à data da análise,
para fazer o acompanhamento (junto com o
Inmetro) e o seu resultado”, completou,
acrescentando que, o prazo para o corte, se
comprovada a fraude, continua sendo de 60
dias.
Segundo Gisela Simona, faturas
entre julho e dezembro do ano passado,
identificadas como fraudes pela
concessionária, estão sendo novamente
emitidas com data atual, para, se o usuário não
quitar, poder efetuar o corte dentro do prazo
legal.
“Caso isso aconteça, o usuário deve
procurar o Procon, para que possamos verificar
se a conta está no prazo regular de cobrança, se
pode haver corte ou, ainda, se a concessionária
é obrigada a negociar. Obviamente, o usuário
pode recorrer individualmente à Justiça, mas
sugerimos no procurar, por ser uma
providência mais rápida e sem necessidade de
se contratar um advogado. Seremos francos
para informar 'este caso a gente tem condições
de resolver' ou 'este caso é mais complexo,
depende de provas e precisa ir para o
Judiciário”.
Ar no hidrômetro - Muitos usuários de água
reclamam de ar no hidrômetro, fazendo-o girar
mesmo não havendo abastecimento. De acordo
com a titular do Procon-MT, técnicos ligados
ao setor são unânimes em afirmar que somente
não haverá ar no equipamento se o
abastecimento for ininterrupto, o que não
acontece.
“Tanto que existe uma lei em Mato
Grosso dando opção de se instalar uma ventosa
para retirada deste ar, a ser feita pela
concessionária sem nenhum ônus para o
usuário. A lei oferece esta opção, porque a
eficiência da ventosa não é 100%
comprovada”.
Quando o consumo é faturado pela
média, alegando dificuldade de acesso ao
hidrômetro, e não pela sua leitura, a
coordenadora do Procon explica que a regra é
sempre a leitura – faturar pela média é uma
exceção.
“É preciso ter o hábito de ler toda a
fatura. Nela, há a observação (obrigatória) se a
fatura foi pela leitura ou pela média. Em caso

de média, é sempre bom verificar,
porque em determinado mês pode até reduzir o
consumo médio, mas na próxima leitura pode
aumentar. Por isso, a importância de ser estar
sempre atento e exigir que se faça a leitura do
hidrômetro”.
O que a legislação diz - Artigo 1°: Fica
proibida a efetuação do corte no fornecimento
de água e luz dos usuários pelas empresas do
Estado ou por terceiros, prestadores de serviços
contratados ou autorizados pelos mesmos,
devido a suposto atraso no pagamento das
tarifas, no decorrer no último dia útil da
semana, para efeito de serviços bancários.
- Artigo 2°: A efetuação dos cortes no
fornecimento de água e luz, ressalvado o
disposto no Artigo 1° da presente lei, só se dará
após a notificação expressa por parte da
empresa credora ou seu representante
legalmente constituído com um mínimo de 60
(sessenta) dias de antecedência.
- A notificação de corte, além da ciência do
usuário quando em forma de documento, deve
ser legível (jamais em letra miúda), clara,
precisa e ter cor diferenciada, quando na
própria fatura.
Aparelho, ou equipamento, danificado por
queda de energia elétrica: comunicar o
ocorrido à concessionária. Nunca informar
hora precisa, mas o período (manhã, tarde ou
noite), o dia (se não estiver em casa) ou dias
( e m c a s o d e v i a g e m ) .
- O transporte do aparelho ou equipamento, em
caso de conserto pela autorizada da
concessionária, é de responsabilidade desta
última, nunca do usuário.
- Em caso de fraude no medidor, só poderá
haver corte se o usuário for, comprovada e
legalmente, o culpado.
- A maioria dos CP redes (medidor pendurado
em postes) em Cuiabá está com seu tempo de
vida acima do limite permitido por lei.
- O usuário tem o direito de acompanhar, ao
lado do Inmetro, o resultado da análise do
medidor, quando houver.
- A instalação de ventosas em hidrômetros
(opcional segundo a legislação) é por conta da
concessionária. Já a sua compra é de
responsabilidade do usuário.
- A fatura do consumo de água pela média é
uma excepcionalidade. A leitura é uma
obrigatoriedade.
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O feminicídio passou a ser circunstância qualificadora do crime de homicídio, por meio da Lei nº 13.104/2015, que alterou o art. 121 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940)

Levantamento aponta 38 casos de
feminicídios no Estado em 2018
Nara Assis/Sesp-MT
Foto: Ilustrativa

O

estado de Mato Grosso
registrou 38 casos de
feminicídio entre janeiro
e dezembro de 2018. O dado faz
parte de um levantamento inédito
feito pela Coordenadoria de
Estatística e Análise Criminal da
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT)
junto às delegacias. Estes casos
de feminicídios identificados
pelo órgão representam 4% do
total de homicídios registrados no
estado, que foram 916.
Já com relação ao total de
mortes de mulheres, que foram 82
entre janeiro e dezembro, os
feminicídios correspondem a
46% dos casos. As outras
motivações estão distribuídas da
seguinte forma: 32% a apurar,
11% envolvimento com drogas,
9% rixa/vingança e 2% por
ambição.
O feminicídio passou a
ser circunstância qualificadora do
crime de homicídio, por meio da
Lei nº 13.104/2015, que alterou o
art. 121 do Código Penal
(Decreto-Lei nº 2.848/1940). É

definido como
feminicídio “o assassinato de
uma mulher cometido por razões
da condição de sexo feminino”,
isto é, quando o crime envolve:
“violência doméstica e familiar
e/ou menosprezo ou
discriminação à condição de
mulher”.
A pena prevista para o
homicídio qualificado é de
reclusão de 12 a 30 anos. Além
disso, o crime foi adicionado ao
rol dos crimes hediondos (Lei nº
8.072/1990).
A identificação dos casos
com esta tipificação, porém,
depende da conclusão do
inquérito investigativo, cujo
prazo varia de acordo com cada
crime, em função dos elementos e
provas colhidas.
Segundo a titular da
Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher de Cuiabá
(DEDM) e coordenadora da
Câmara Temática de Defesa da
Mulher da Sesp-MT, Jozirlethe
Criveletto, a identificação dos
casos é fundamental para

enfrentamento aos crimes
de violência contra a mulher. “A
maior das frentes de batalha
contra o feminicídio ainda é a
prevenção, e ter uma visão clara
destes dados é um passo
importante para fortalecer o
combate a crimes no âmbito da
violência doméstica, que podem
de forma equivocada
transparecerem mais brandos,
mas quando contínuos evoluem
para o feminicídios”, ressalta a
delegada.
A quem recorrer - As mulheres
que são vítimas de qualquer tipo
de violência podem procurar a
delegacia mais próxima para
registrar a ocorrência. Além
disso, o estado de Mato Grosso
conta com sete unidades
especializadas de atendimento à
mulher, localizadas em Cuiabá,
Várzea Grande, Sinop, Barra do
Garças, Cáceres, Rondonópolis,
Tangará da Serra.
O registro é importante
para que as autoridades policiais
possam, inclusive, pedir ao
Judiciário medidas protetivas

Das 82 mortes de mulheres, entre janeiro e dezembro, os feminicídios correspondem a 46% dos casos

contra o agressor, de acordo com
a necessidade.
E m
c a s o
d e
descumprimento da medida, a
vítima é esclarecida a procurar
com urgência a delegacia para
que o Judiciário seja informado e
adote medidas que vão desde o
uso de tornozeleira eletrônica até
prisão preventiva do suspeito.
A Central de Atendimento

à Mulher “180”
(nacional) é uma ferramenta de
denúncias anônimas de violência
contra a mulher.
O número local da Polícia
Civil para denúncias é 197 para a
região metropolitana, e 181 para
o interior. A ligação é atendida
pelo Centro Integrado de
Operações de Segurança Pública
(Ciosp).

TRÁFICO

PRF apreende 1,8kg de cocaína
em ônibus da linha Acre/Goiás
TVCO Pontes e Lacerda

Foto: PRF

Quase 2 kg estavam sendo transportada no ônibus

A

Polícia Rodoviária
Federal, numa
abordagem de rotina em
ônibus que fazia a rota Rio
Branco (AC) a Goiânia (GO) na

manhã deste domingo (10), por
volta das nove horas, conseguiu
impedir o transporte de quase
dois quilos de cocaína pronta para
uso.

Tr a b a l h o d a s P o l í c i a s
Rodoviária e Judiciária - Na
vistoria de rotina, a PRF
determinou a parada do ônibus
placas PRB 3965, com cerca de
35 passageiros.
Ao ser realizada a
verificação no interior do veículo
foram encontrados, acima das
poltronas de número 35 e 36, um
casaco e um travesseiro de
pescoço, sendo que o peso dos
objetos estavam fora do comum,
o que ocasionou uma busca
minuciosa por parte da equipe,
quando então foram encontrados
cerca de 1,8 kg de cloridrato de
cocaína escondidos nas costuras
do casaco e no interior do
travesseiro de pescoço.
Tais itens não estavam
etiquetados e, no momento da
abordagem em frente a Unidade
Operacional da PRF, não foi
possível identificar o portador da
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droga. O ônibus foi
encaminhado com todos os
passageiros embarcados para a
Polícia Judiciária civil de Pontes
e Lacerda/MT, com a finalidade
de utilização do cão de faro
DELTA – Canil ATAC.
Naquele local foi
solicitado que todos os
passageiros deixassem o veículo
carregando suas bagagens de mão
e se dirigissem para o interior da
delegacia, onde as bagagens
foram colocadas em fila para que
o cão DELTA, realizasse o
trabalho de faro, guiado pelo
Investigador SEBASTIÃO
APARECIDO FARIA, momento
em que o cão indicou a presença
de resíduos nas bagagens de mão
do passageiro CESAR DE
SOUSA FERREIRA, que estava
sentado na poltrona de número
36, logo abaixo de onde a droga
fora encontrada.

Quando o cão DELTA
entrou no interior do veículo e
novamente indicou traços de
resíduo da droga acima das
poltronas de número 35 e 36, e
também indicou forte presença de
resíduos de droga em uma manta
que estava sob a poltrona de
número 36, indicando que aquela
manta havia sido exposta ao
contato com a substância ilícita.
Após essas indicações do
cão, membros da equipe PRF,
juntamente com o investigador
realizaram uma entrevista com o
Senhor Cesar., de 30 anos, natural
de Caxias(MA), ocupante da
poltrona de número 36, que ao
final assumiu estar transportando
a droga.
O ônibus e os demais
passageiros foi liberado. O
suposto traficante ficou detido
junto com a droga na Polícia
Judiciária Civil.
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DE VIRADA

O resultado deixa o Juara com 4 pontos em nono lugar mas ainda com chances de escapar do rebaixamento
e alcançar a classificação a segunda fase; enquanto o União segue na terceira colocação com 14 pontos

Juara conquista 1ª
vitória no Estadual
O
Só Notícias

Foto: Reprodução

Juara enfim
conseguiu a sua
primeira vitória no
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello e foi
logo para cima do invicto
União de Rondonópolis.

O JAC venceu por 2 a 1
de virada e segue vivo na
competição.
O Colorado até saiu na
frente com Marcelinho ainda
no primeiro tempo.
Mas na reta final da

segunda etapa, Lolô e
Kako, em cobranças de
pênaltis, viram o jogo para a
equipe.
O resultado deixa o
Juara com 4 pontos em nono
lugar mas ainda com chances

SEM GOLS

Sinop e Mixto não saem do
empate pelo Mato-grossense
Só Notícias

O

Sinop Futebol Clube e
Mixto empataram, na
Arena Pantanal, em
Cuiabá, pela sétima rodada do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello. Sem
muita qualidade técnica dos dois
times e duas expulsões, uma para
cada equipe, o jogo terminou sem
gols. O último empate do Galo em
0 a 0 foi contra o Operário VG,
pela quinta rodada e o Tigre foi na
abertura do Estadual, diante do
Araguaia.
O Sinop começou o jogo
fechando mais atrás e com o
tempo foi saindo para o ataque, se
soltando mais na partida e
levando perigo ao gol do Tigre. O
Mixto tinha mais a bola, mas não
conseguia tocar com qualidade no

meio e perdia as
oportunidades. Leo do Sinop
reclamou muito de uma jogada e
levou amarelo. Sob sol forte e
cansados os dois times
começaram perdendo o ritmo. Na
cobrança de escanteio,
Fernandinho levantou mais
aberto, a bola fez desvio e foi
embora.
Na etapa complementar,
Fernandinho na cobrança de falta,
levantou na área, mas Léo tirou.
Alan Júnior recebeu de fora da
área, bateu bem, mas a bola bateu
em Marquinhos do Galo do
Norte, fazendo o escanteio para o
Alvinegro. Fernandinho, na
cobrança de falta bateu direto nas
mãos do goleiro Vinicius que
pegou com tranquilidade.
Foto: Reprodução

Mixto e Sinop empatam pela sétima rodada
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melhor no segundo tempo
e ainda estava desencontrado
dentro de campo, bom para o
Sinop que aproveitava para partir
para o ataque. Para tentar
melhorar a partida, Toninho
Pêsso tirou Yan e colocou Renan.
Natan, de fora da área,
bateu forte direto nas mãos do
goleiro Vinicius. Batista, recebeu
de longe, tentou por cobertura,
mas só foi linha de fundo.
Mosquito, atacante, entrou no
lugar de Fernandinho que saiu
lesionado. Foi a primeira
mudança do técnico do Sinop.
Alan Júnior passou pela
zaga e tentou acertar o canto do
goleiro Guilherme do Galo do
Norte, mas a bola saiu pela linha
de fundo. Coutinho, zagueiro,
saiu para entrada do atacante
Iago. Terceira e última mudança
do técnico Toninho Pêsso para
tentar abrir o placar. Guilherme,
goleiro do Sinop, enrolou de mais
para sair com a bola e levou
amarelo.
O Galo do Norte ficava na
defesa, fechando todos os cantos
e o Mixto tentando passar. Alan
Júnior tentou tabela com
Dinelson, Cazú chegou de
carrinho, levou o segundo
amarelo e foi expulso. Menos um
jogador em campo para o time do
Nortão.
O jogo teve 5 minutos de
acréscimos. Léo chegou muito
forte em cima do jogador do
Sinop, levou o segundo amarelo e
também foi expulso.

De virada Juara vence o União de Rondonópolis

alcançar a classificação
a segunda fase; enquanto o
União segue na terceira
colocação com 14 pontos.
Na oitava e penúltima

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a acordos e
negociações envolvendo uma
grande soma de dinheiro. O período pode
estar relacionado a ganhos oriundos de uma
sociedade financeira ou a um novo
investimento.

A Lua se une a Marte em
seu signo e recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
dando continuidade ao
movimento que vem
acontecendo em sua vida. Alguns
projetos ou questões relacionadas a
algumas mudanças em sua vida são
concluídos. Boas notícias a caminho.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a um momento
de maior envolvimento com
seus relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar
relacionado com o início de um namoro
diferente de todos que já teve.

A Lua se une a Marte em Touro
e recebe um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio dando
continuidade ao planejamento
de um novo projeto ou a um
novo planejamento de vida, que pode
envolver a chegada de um novo ciclo, daqui
alguns meses. O momento pede cuidados
com a saúde, que pode estar fragilizada.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a acordos e
negociações relacionadas a um novo
projeto de trabalho. É hora de mudar, de
fazer novas escolhas e mudar sua rotina.
Um bom programa de saúde também é
bem vindo neste período.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a questões
que envolvem um projeto em equipe e
um novo contrato de trabalho com uma
grande empresa, clube ou instituição. O
período pode estar relacionado a um
projeto social ou político.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a um positivo
movimento na vida social e abertura de seu
coração para um novo e libertador amor. O
relacionamento com os filhos passa por
um ótimo momento de alegrias e aumento
da amizade.

A Lua se une a Marte em Touro
e recebe um ótimo aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio dando
continuidade a processos que
envolvem escolhas na vida
profissional e carreira, que pode estar
passando por um período de mudanças
estruturais. Você não tem suportado nada que
o possa oprimir.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a um maior
envolvimento com a vida
doméstica e com a família. Pode ser um dia
de finalização de um acordo ou negociação
envolvendo a compra ou venda de um
imóvel.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a projetos de
médio prazo, que envolvam sua vida
pessoal ou profissional. Um processo
relacionado a uma longa viagem,
intercâmbio e mudança de país pode ser
o mote deste momento.

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio dando
continuidade a um momento
de abertura mental e
intelectual, que pode envolver a retomada
dos estudos. O momento pode estar
relacionado à decisão de uma viagem de
estudos que envolve mudança de cidade.
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Brinde especial a aniversariante do dia
Ivana Fanaia que comemora a data ao
lado da família e amigos. Que essa data se
repita por muitos anos e que essa nova
etapa seja plena de saúde e felicidades.
Parabéns!!!

By Rosane Michels

A Lua se une a Marte em
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
dias em que as questões que
envolvem sua vida
financeira, que vêm sendo movimentada
nos últimos dias, são amplamente
discutidas e finalizadas. Dia ótimo para
novos investimentos.

rodada, o União recebe
o Dom Bosco; enquanto o
Juara enfrenta o já rebaixado
Operário FC na Arena
Pantanal.

********************
********************
Já está na city o amigo Alessandro
Castrillon, que veio curtir férias ao lado
dos familiares e claro apreciando as
belezas da Princesinha. Seja bem vindo
e que os dias na city sejam plenos de
alegrias.

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

Um ano repleto de paz, amor, saúde e
felicidades a Zeli Carvalho, que
completou mais um ano de vida. Que
Deus te proteja e ilumine todos os dias
de sua vida. Feliz Aniversário!!!

Em tempo parabenizamos a linda Layla Gabriela Fioravante
pela passagem de seu natalício. Que esse novo ano seja repleto
de felicidades, saúde e vitórias

