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By Rosane Michels

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um ótimo 
aspecto de Júpiter  em 
Capricórnio indicando dias 
de interiorização e maior 
contato com seu mundo 
emocional, que passa por um 

momento de riqueza e equilíbrio. Você está 
mais emotivo e sensível, portanto, evite 
ambientes e pessoas tóxicas.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de movimento positivo na 
v i d a  s o c i a l  e  m a i o r  

acolhimento aos amigos. Boas amizades 
podem ser feitas neste período, assim como 
bons contatos comerciais. Você pode ser 
convidado a participar de um grupo de 
crescimento.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de movimento nos projetos 
de trabalho. Você estará 

mais voltado para sua carreira, buscando 
novas oportunidades, seja de emprego, 
parcerias ou mesmo uma nova empresa 
para colaborar.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de aumento do otimismo e 
renovação da fé. Amigos 

distantes podem buscar sua companhia ou 
uma viagem pode ser marcada ou realizada. 
O período pode estar relacionado com um 
projeto de publicações. 

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
em que você pode estar com 
a sensibilidade à flor da pele. 

Há uma forte necessidade de aprofundar 
as emoções e fazer uma espécie de 
limpeza em pessoas e sentimentos 
tóxicos.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de movimento positivo nas 
finanças. O único conselhor 

é que você mantenha os pés bem firmes na 
realidade. Período ótimo para envolver-se 
em novos investimentos e assinar 
contratos.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
b a s t a n t e  a g r a d á v e i s ,  
especialmente se você 

escolher cuidar de si mesmo; a saúde 
agradece. O período é ótimo para comprar 
um pacote no spa ou fazer uma viagem 
rápida à praia.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de maior envolvimento com 
seu coração. Você estará 

mais aberto e acolhedor, emocionalmente 
próximo de seu amor e/ou seus filhos, caso 
os tenha. Período ótimo para envolver-se 
em um projeto criativo.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
seu signo indicando dias de 
movimento agradável na 

vida social e boa comunicação. O dia é 
ótimo para ler, escrever, estudar e também 
envolver-se em negociações e acordos. 
Sucesso em palestras e reuniões de 
negócios.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em seu signo, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias de 
sensibilidade e emotividade 
afloradas.  Procure não 

envolver-se em discussões e fugir de 
ambientes e pessoas nocivas e tóxicas. 
Medite, pratique yoga e faça contatos com o 
mundo sutil, que envolve a espiritualidade e 
as artes.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de movimento agradável na 
vida social e aproximação de 

pessoas interessantes, amistosas e 
acolhedoras. Um romance pode começar a 
qualquer momento. Uma sociedade pode 
ser negociada.

Lua, Vênus e Netuno unidos 
em Peixes, recebem um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando dias 
de interiorização e maior 

envolvimento com suas emoções. Você 
vai preferir estar perto dos seus, quietinho 
em sua casa, a qualquer atividade social 
vazia. Dia ótimo para colocar a leitura em 
dia.

HORÓSCOPO********** **********

Parabenizamos Maria Amélia Braga 
pela passagem de mais um natalício, com 
votos de que o esse ano seja o melhor que 
já viveu. Que todos os seus sonhos se 
realizem e a felicidade nunca abandone o 
seu caminho.

Brinde especial ao casal Washington Calado Barbosa e Naiara 
Rondon que comemoram mais um ano de casados, mais um ano de 
vida ungida pelas mãos de Deus. Parabéns por mais um ano de 
matrimônio! Que a chama desse amor permaneça acesa todos os 
dias e todas as noites até ao infinito da eternidade. Recebem nosso 
abraço e votos que essa data se multiplique por muitos anos, sendo 
sempre comemorada com amor, respeito e companheirismo.

Um click super hiper 
fofo a pequena Elena 
Forgianrini Bastos, 
que completou 8 meses 
de fofurice, motivo de 
a l e g r i a  d o s  p a i s  
Byanca e Thomas e da 
vovó coruja Daici. 
Figas pra ela.

Felicidades ao aniversariante do dia 
André Merotti, que celebra mais um ano 
de existência. Desejo que este dia seja 
muito feliz, repleto de surpresas 
encantadoras e passado ao lado de quem 
você mais ama. Tenha um aniversário 
muito especial; rodeie-se de sensações 
positivas. E divirta-se! O mais 
importante é viver esta data com 
intensidade. Você é uma pessoa muito 
especial e merece tudo que existe de bom 
na vida. Feliz Niver!
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EXEMPLAR - CÁCERES R$ 4,60 / REGIÃO R$ 4,90

A empresa Verde Transportes, 
acusada de não pagar acordo trabalhista 
com 165 ex-funcionários, confirmou 
que as rescisões foram inclusas no 
processo de recuperação judicial que 
tramita no Poder Judiciário de Mato 
G r o s s o .  E m  C á c e r e s  3 0  e x -
colaboradores  estão nessa situação. 

Página 05

Através da promoção Sua Nota do ENEM Vale Bolsa de até 
100% na FAPAN que um dos candidatos, o estudante Luiz Guilherme 
Cintra De Oliveira Alcântara, de 19 anos,  obteve a bolsa de 100% no curso 
de Arquitetura e Urbanismo. A Faculdade realiza frequentemente 
vestibulares para as diversas áreas de conhecimento profissional, e 
disponibiliza através de seu programa de descontos, oportunidades de 
acesso ao ensino superior. Página 03

Policiais Militares, neste 
domingo, em rondas ostensivas, pelos 
bairros da cidade, abordaram um 
indivíduo (anão) de 28 anos, que estava 
em atitude suspeita, na Rua Saldanha da 
Gama, no Bairro Santa Cruz em 
Cáceres. 

Página 04

O saldo do domingão, duas pessoas foram roubadas e 
ameaçadas com faca e revolver, uma teve a casa arrombada no 
Bairro DNER, enquanto estava num sítio. Uma quarta vítima, que 
estava em uma boate curtindo com amigo, teve a moto furtada, 
enquanto pegou no sono. Página 03

ROUBO E FURTO

Polícia  de  Cáceres  registra  quatro
ocorrências  em  menos  de  24 horas

Em uma das ocorrências, ladrões armados de revólver levaram R$ 700,00 da vítima

Mesmo com rondas ostensivas, ladrões assombram a população 

Foto: Ilustrativa

SEM PAGAMENTO

Cento e sessenta e cinco ex-colaboradores da
Verde Transportes estão sem receber rescisões

Trabalhadores 
aguardam pagamento  

Foto: Reprodução

FLAGRANTE

PM apreende drogas e prende
suspeito por tráfico em Cáceres

Suspeito é velho 
conhecido da polícia  

Foto: PM-MT

NOTA DO ENEM

Jovem conquista  bolsa  de
100%  em curso da  Fapan

Luiz Guilherme é o novo acadêmico da FAPAN  

Foto: Assessoria

EM PAUTA

Isenção do IPVA para motos de até
150 cilindradas está na pauta da CAE

Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
projeto que reduz a zero a alíquota mínima do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de 
até 150 cilindradas. Página 06

Autor justifica que o veículo é usado pelas classes C,D e E 

Foto: Ilustrativa
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 oliciais Militares, neste Pdomingo, em rondas 
o s t e n s i v a s ,  p e l o s  

bairros da cidade, abordaram 
um indivíduo (anão) de 28 
anos, que estava em atitude 
suspeita, na Rua Saldanha da 
Gama, no Bairro Santa Cruz 
em Cáceres.

D e  a c o r d o  c o m  
in fo rmações ,  quando  a  
Guarnição se aproximou, o 
suspeito ficou nervoso e tentou 
se desfazer do entorpecente 
que estava em seu poder. 

P o r é m  n a  r e v i s t a  
pessoal foi encontrado com ele 
33 papelotes de basta base de 
cocaína e mais 4 trouxinhas de 
maconha. 

No mesmo instante ele 
disse a polícia que a droga seria 
para seu consumo, negando 
comercializar o entorpecente.

Mas a história não 
colou, porque o suspeito é 
f igur inha car imbada da 
polícia, uma vez que existem 

da Tabuleta. 
A o  r e a l i z a r e m  a  

abordagem do   Honda Civic, 
placa QBP 8665 de cor prata, 
foi encontrado na porta 
dianteira do passageiro, uma 
g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  
maconha, numa revista pessoal 
os policiais encontraram na 
carteira do carona um pacote 
de MD, droga ilícita muito 
semelhante ao ecstasy, porém 
com ação muito mais potente. 

Ao serem indagados 
sobre a droga, os dois 
ocupantes do veículo ficaram 
s e m  a ç ã o ,  a l e g a n d o  
posteriormente que a droga 
seria para uso pessoal.

Diante da quantidade de 
entorpecentes, foi dado voz de 
prisão aos dois ocupantes, que 
f o r a m  e n c a m i n h a d o s  
juntamente com as drogas 
apreendidas para a delegacia 
d e  p o l í c i a ,  f i c a n d o  a  
disposição da justiça.

pessoas por tráfico de drogas. 
Durante a operação foram 
abordados vários veículos nos 
municípios e na comunidade 

olícia Militar de Porto PEsperidião e Glória 
D'Oeste em operação 

conjunta  prendem duas  

Os policiais federais e 
do Grupamento do Especial de 
Fronteira (Gefron) de Cáceres 
já monitoravam o veículo, que 
ao adentrar o Estado de São 
Paulo, por volta de 15h30, 
foram presos pelos policiais 
m i l i t a r e s ,  n a  Av e n i d a  
Bandeirantes, em Ribeirão 
Preto.

Durante a abordagem, 
os PMs decidiram retirar o 
pa ra -choque  t r a se i ro  e  
encontraram o fundo falso, 
onde estava o crack.

Os dois foram presos 
em flagrante, encaminhados à 
Polícia Federal, e responderão 
por tráfico de drogas.

ois homens, entre eles, Dum cabo reformado do 
Exército Brasileiro de 

Cáceres, foram presos na tarde 
da última sexta-feira (24) em 
Ribeirão Preto (SP). Segundo a 
Polícia Militar, os dois 
estavam transportando 13,6 
quilos de crack no carro, a 
droga estava em um fundo 
falso embaixo do porta-malas.

Ainda de acordo com a 
PM, a equipe recebeu uma 
denúncia de que um Fiat Uno 
com placas de Várzea Grande 
(MT) havia deixado o Estado, 
com destino a Ribeirão, 
transportando os tijolos de 
entorpecente.

flagrante e encaminhado ao 
CISC para confecção do 
Boletim de Ocorrências e 
providências.

denúncias de que ele trafica 
nas festas da cidade e nos 
bairros.

Assim após o fato, o 
suspeito foi autuado em 

FLAGRANTE

PM apreende drogas e prende
suspeito por tráfico em Cáceres

De acordo com informações, quando a Guarnição se aproximou, o suspeito ficou nervoso e tentou se desfazer do entorpecente que estava em seu poder

Da Redação

33 papelotes fora de circulação 

Foto: Ilustrativa

NO XILINDRÓ

Operação da PM prende 2 por
 tráfico de drogas na Tabuleta

Momento da abordagem na Tabuleta   

Foto: Divulgação

Da Redação

LEVOU FUMO

Joner Campos

Dois dançam com 13,6 kg de crack   

Foto: Reprodução
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 Faculdade do Pantanal – AF A P A N ,  r e a l i z a  
frequentemente vestibulares 

p a r a  a s  d i v e r s a s  á r e a s  d e  
c o n h e c i m e n t o  p r o f i s s i o n a l ,  
disponibilizando através de seu 
p r o g r a m a  d e  d e s c o n t o s ,  
oportunidades de acesso ao ensino 
superior. 
 E foi através da promoção 
Sua Nota do ENEM Vale Bolsa de 
até 100% que um dos candidatos 
nos surpreendeu ao obter sucesso 
com a aprovação da bolsa de 100% 
no  curso  de  Arqu i te tu ra  e  
Urbanismo.

Luiz Guilherme Cintra De 
Oliveira Alcântara, de 19 anos, tem 
motivos de sobra para comemorar 
com sua família, conquistando uma 
nota alta na redação do Enem 2019. 

Ele foi aluno de escola 
pública e ao final de sua trajetória 
escolar esteve na modalidade EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) na 
escola professor Milton Marques 
Curvo e conquistou uma nota de 920 
na redação do ENEM 2019. Com 
fruto do seu esforço conseguiu uma 
bolsa de 100% em Arquitetura e 
Urbanismo na FAPAN.

A g o r a  o  m a i s  n o v o  

informatizadas e corpo decente de 
alta qualidade - os professores são 
profissionais com experiência de 
mercado e formação acadêmica de 
alta qualidade. Tudo isso tornou-se 
realidade por conta de sua dedicação 

acadêmico de Arquitetura e 
Urbanismo da FAPAN poderá 
estudar em uma instituição que lhe 
oferece toda infraestrutura com 
biblioteca, laboratórios, salas de aula 
c l i m a t i z a d a s ,  m o d e r n a s ,  

frente estava aberta com a fechadura 
arrombada e no interior tudo estava 
revirado e já deu por falta de 02 caixas de 
som amplificada (uma Philco e uma 
Positivo), 01 DVD Samsung, 02 bonés, 
calça jeans e camisas masculinas. 
Segundo ela os vizinhos não perceberam 
nada de diferente, restando a ela 
registrar o fato junto ao CISC.

A quarta ocorrência aconteceu 
nas primeiras horas de segunda-feira 
(27), quando o proprietário do Bar do 
Carioca, localizado na Avenida dos 
Estados, no Bairro Jardim Guanabara 
foi invadido por 02 indivíduos uma 
moto, momento em que o proprietário 
estava fechando o bar, e de porte de arma 
de fogo anunciaram o assalto, levando a 
quantia de R$ 700,00 e fugindo logo em 
seguida, sentido Residencial Haroldo 
Fanaia. 

Acionado a polícia saiu em 
diligência com as características dos 
suspeitos, mas não conseguiram lograr 
êxito. O caso segue com a divisão de 
roubos e furtos.

as 8h  de domingo (26) as D00h30 de segunda-feira (27), a 
Polícia Militar de Cáceres foi 

acionada para atender ao menos quatro 
ocorrências por crimes de roubo e furto. 
Três delas somente em um intervalo de 
oito horas.

A primeira ocorrência, foi de  
um cidadão de 27 anos que registrou o 
furto de sua moto Bros de cor preta, no 
bairro Espírito Santo. Segundo 
informações da vítima, ele estava numa 
boate com um amigo e acabou apagando 
num  sono ferrado. E quando despertou 
sua moto não estava mais no local, uma 
funcionária do estabelecimento, disse 
que o suposto amigo teria pego a moto. 
Ainda segundo informações a dupla 
contraiu despesas no local no valor de 
R$ 1.160,00, o proprietário em busca de 
receber, foi com o amigo abandonado na 
boate,  atrás do sujeito que saiu com a 
moto, mas não lograram êxito em 
encontrar. O caso segue com a divisão de 
roubos e furtos da 1DP. 

Na  tarde de domingo, uma 
adolescente de 15 anos, compareceu ao 
CISC para registrar a ocorrência do 
roubo que havia sofrido. Segundo 
consta, ela estava em sua bicicleta, 
quando repentinamente foi abordada por 
dois suspeitos que estavam em outra 
bicicleta, momento em que o  garupa 
sacou uma faca da cintura e anunciou o 
assalto, roubando sua bolsa que 
continha além dos seus documentos 
pessoas a quantia de quatrocentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta 
centavos. Após o fato, os meliantes 
saíram em disparada, tomando rumo 
ignorado. Mais tarde, já por volta das 
21h30 de domingo, outro BO foi 
registrado, desta vez uma senhora de 47 
anos, narrando o furto ocorrido em sua 
residência, localizada no Bairro DNER 
na Rua das Bocaiuvas. Segundo a vítima 
nesse dia saiu de casa no primeiro 
horário da manhã rumo ao sítio do seu 
pai e que no início da noite, quando 
chegou em sua residência a porta da 

perca tempo e vem para a FAPAN, 
usando a sua nota do Enem você tem 
até 100% de bolsa.

Agende sua prova, acesse: 
www.vestibularfapan.com.br

aos estudos. A Faculdade do 
Pantanal – FAPAN oferece diversos 
cursos de graduação com nota 4 no 
Mec, além de cursos de pós-
graduação. Vem voar mais alto! Não  

Neste mês, as equipes estão em 
campo todos os dias preparando as 
escolas para receber os alunos para o ano 
letivo de 2020, e os serviços vêm sendo 
acompanhado pela Coordenadora Thaís 
Militão, que está à frente das ações de 
infraestrutura, e conta que, durante todo 
o ano anterior, procurou se empenhar 
para manter a limpeza de matos nos 
pátios das escolas, inclusive solicitou 
podas de árvores junto ao setor 
competente da Prefeitura; Agora, vem 
sendo recolhidos alguns materiais em 
desuso  nas  escolas ,  rea l izado 
dedetizações e algumas revitalizações 
de prédios escolares, de acordo com os 
recursos disponíveis. 

Tudo isso visando o bem estar 
dos alunos e profissionais da educação. 
Pois, uma escola limpa, com uma 
infraestrutura adequada, atrai o aluno, 
faz com que ele passe a gostar de estar na 
escola ,  e  isso vai  ref le t i r  na  
aprendizagem, além de estimular o 
convívio social.

Confiantes de que terão um ano 
promissor, os profissionais da Educação 
não param! Além das manutenções das 
escolas, a Secretaria tem-se preparado 
para o início das aulas contando com 
várias frentes de trabalho, inclusive com 
a g e n d a m e n t o  d o  1 º  E n c o n t r o  
Pedagógico de 2020, nos dias 06 e 07 de 
fevereiro, e o evento deverá agregar 
ainda mais valor à formação dos 
profissionais da Educação, e tem a 
previsão de atingir um público de mais 
de mil inscritos.

om a proximidade do início das Caulas, iniciam-se os preparos 
para receber os alunos e 

professores. A Educação, por meio da 
Coordenadoria de Infraestrutura, está a 
todo vapor cumprindo um cronograma 
de limpeza dos pátios! Roçagem, 
capinagem, retirada de entulhos e 
dedetização das escolas são algumas das 
manutenções que estão sendo feitas.

Tudo para que os alunos e 
professores possam iniciar suas 
atividades. Afinal, sabemos que é 
essencial a limpeza das escolas para o 
bom rendimento dos profissionais da 
educação e dos alunos. Tanto as crianças 
quanto os adultos precisam conviver em 
um ambiente saudável, longe de animais 
peçonhentos e  doenças,  muito 
suscetíveis a aparecer nesses períodos 
chuvosos.  

Temos uma média de nove mil 
e quinhentos alunos na Rede Municipal 
de Ensino que deverão iniciar ou 
retomar as aulas, isso entre Ensino 
Fundamental e Educação Infantil 
(creches e pré-escolas). A Secretária 
Luzinete Tolomeu afirma que o objetivo 
é dar condições de trabalho aos 
profissionais da educação, bem como 
maior segurança e um ambiente 
agradável aos alunos. 

Por isso, as manutenções nos 
pátios das escolas seguem um 
cronograma que já vem acontecendo 
desde 2018, depois da criação da 
Coordenadoria de Infraestrutura da 
SME. 

NOTA ENEM

Jovem conquista  bolsa  de
100%  em curso da  Fapan

O Programa de descontos da FAPAN é mais uma oportunidade de acesso ao ensino superior em Cáceres

Assessoria

Luiz Guilherme mandou bem no Enem, agora é acadêmico FAPAN 

Foto: Assessoria

MALANDROS EM AÇÃO

Em Cáceres, polícia registra em menos de
24 horas quatro ocorrências de roubo e furto
Da Redação

Domingo agitado em Cáceres 

Foto: Ilustrativa

VOLTA AS AULAS

Educação intensifica a manutenção
 e limpeza das escolas municipais

Assessoria SME        

Equipe trabalhando para cumprir cronograma    

Foto: Assessoria

É triste ver como os aposentados são 
tratados pelos dirigentes deste país, pois são 
considerados privilegiados e golpistas, e por 
isso, terão que contribuir com a previdência 
social até a morte, com uma alíquota de 14% 
“escorchante” para contribuir para  baixar ao 
“déficit” da previdência, que na verdade 
foram provocados pelos corruptos que 
desviram os recursos da previdência,  e esses 
velhinhos,  ainda são vistos como possíveis 
golpistas, pois tem que seguir pelas ruas em 
cadeiras de rodas, até os postos da 
previdência, para provar que estão vivos 
nesta pátria amada Brasil.  

Os nossos queridos velhinhos, 
quando começaram a trabalhar, constava em 
seus contratos previdenciários, que a partir 
da primeira contribuição, passaria a ter todos 
os benefícios da Previdência Social, ou seja, 
deveria ser descontado de seu salário, o valor 
que lhe daria a garantia de receber um salário 
proporcional a sua contribuição depositada 
nas contas do INSS, ou IPEMAT, e essa 
contribuição sessaria ao aposentar-se e 
receberia os seus benefícios até a morte.  

Outra malvadeza humilhante, pois 
além da redução da renda anualmente, para 
receber seu minguado benefício, tem que 
provar de forma presencial que está vivo. E 
por isso, vemos pelo Brasil a fora, a vergonha 
de assistir  os “velhinhos” sendo carregado 
nos braços, ou subindo escadas, e para 
aqueles que já têm suas cadeiras de rodas, 
segue pelas ruas desse país sendo humilhado 
nos postos do INSS, e ao chegar lá, é recebido 
por um funcionário com humor vencido, e 
que  olha para o velho cidadão, e assina e 
carimba um papel, e coloca no sistema, 
(quando este não está fora do ar) e 
informação de que ele está vivo, e assim, 
aquele que contribuiu 35 anos e agora tornou-
se beneficiário, passa a ter o direito de 
receber seu salário por mais um ano, e que as 
vezes, não dá nem para comprar seu remédio, 
que toma de forma continuada.

Uma providência simples, deveria 
ser repensada pelos deputados, que também 
odeiam os velhinhos da previdência, 
elaborando um Projeto de Emenda 
Constitucional, obrigando que as funerárias, 
juntamente com o IML, tivesse a 
responsabilidade de registrar os Atestados de 
Óbitos, e após, pudesse os enviar e 
compartilhar  com o INSS, em On Line, para 
que os  nossos velhinhos, deixassem de ser 
humilhado anualmente, e com isso, não 

haveria  a necessidade de provar que estão 
vivo ou que não são um potencial golpista. 

Os administradores corruptos e as 
más gestões fizeram desaparecer todos os 
saldos das contribuições dos 35 anos de cada 
um desses aposentados atuais, e que se fosse 
calculados com as devidas correções, são os 
recursos que hoje deveriam estar nos cofres 
públicos para pagar os aposentados, mas 
simplesmente desapareceram.

Agora, vêm o Presidente, os 
Governadores e os Prefeitos atuais, e com 
apoio dos parlamentares, (Maria vai com as 
outras) dizerem  que os aposentados deverão 
continuar contribuindo  com 14%,  até a sua 
morte,  e esses malvados dirigentes, dizem  
com a “maior cara de pau” que a arrecadação 
atual, não dá para pagar os aposentados, e por 
isso, são  eles que estão provocando os 
“déficits” anuais de bilhões a previdência, e 
que por isso, os velhinhos que já 
contribuíram por 35 anos, tem que ajudar o 
país até a morte. Essa vergonha que está 
acontecendo no Brasil é um estelionato 
nacional. 

É o mesmo que você financiasse um 
carro para ser pago em 60 meses, e ao final da 
quitação, para você ter o benefício 
continuado e usufruir do veículo, terá que 
ficar vinculado a  concessionárias por má 
gestão e desvio de recursos da administração 
particular, e continuar pagando o seu 
financiamento até morrer, e ainda essa 
concessionaria afirmaria para todos os que 
compraram um carro lá, terá que compraram 
seus lá, deveria continuar  contribuindo com 
a empresa,  para que os atuais clientes 
possam ter seus financiamentos no futuro 
garantido, e também para diminuir do 
“déficit” da empresa.      

O que fazer em nome desses milhões 
de idosos aposentados? Com o ensinamento 
a partir da escola, os jovens passariam 
conhecer as histórias daqueles que lhes 
deram o direito a vida e principalmente a 
valorizar as suas origens e as suas raízes. Os 
conteúdos sobre  a  cultura educativa em 
relação ao envelhecimento e o respeito aos 
mais velhos, deveriam ser obrigatória, de 
forma que estes idosos, sejam valorizados e 
possam receber o carinho, a atenção  e 
reconhecimento de todos os membros da 
família, e principalmente da sociedade.

Necessário se faz conscientizarem 
de que a senescência   é um processo natural 
e imutável, e que ninguém  merece receber 

maus tratos e ingratidão só porque tornou-se 
um velho necessitado, por isso, é necessário, 
que leis que beneficiem os idosos sejam 
formalizadas, seria uma forma de 
compensação  pelo  legado das coisas boas 
que deram e fizeram pelos seus familiares e 
pelo país.

Brasil é um país que se tornou um 
explorador de idoso, pois vejam, o que essa 
reforma da Previdência Social ocasionou, era 
a “gota d'água” que faltava para transbordar a 
malvadeza contra os idosos aposentados, e 
estes, com todos os problemas de saúde, que 
lhes são peculiares, ainda ficarão numa 
situação de serem abusados, recebendo o 
desconto de 14% dos seus minguados 
salários e ainda contribuir até a morte.            

Toda família tem, teve, ou terá um ou 
mais aposentados, por isso, é importante que 
esses dirigentes que votaram essa reforma da 
previdência, sejam recusados até a morte, e 
que todos os descendentes desses idosos 
aposentados, sejam os propagadores dessa 
malvadeza pelo resto da vida, colocando os 
nomes desses políticos descompromissados 
com os idosos, fazendo a propaganda 
negativa contra eles, e também todos os 
indicados por esses políticos, sejam 
recusados em todas eleições. 

N ã o  e x i s t e  u m a  l e i  m a i s  
inconstitucional do que aquela que faculta 
aos Planos de Saúde explorar os idosos, 
(todos são iguais perante a Lei, será?), pois a 
cada aniversário, os nossos velhinhos 
recebem um presente de grego, mais ou 
menos assim: “parabéns você mudou de 
faixa etária, e vai receber mais um aumento 
progressivo e agressivo na sua mensalidade”.

O mesmo que sentenciar a eles: 
“neste país é proibido envelhecer e como 
você é teimoso, aguente   o preço dessa 
res is tência  com uma mensal idade 
exorbitante, onde só a morte o livrará desse 
sacrifício”.

Essa inconstitucionalidade deve ser 
questionada pelos idosos aposentados, e 
formalizada em processo com as devidas 
provas testemunhais, para que os tribunais 
possam um dia julgar, talvez antes da sua 
morte, pedindo ressarcimento do direito que 
lhes foi tirado durante os seus últimos dias de 
vida.

___***WILSON CARLOS FUÁH é 
economista.
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Não pretendemos aqui reeditar os 
velhos jargões como “não há crise que resista ao 
trabalho” ou “em toda a crise há uma 
oportunidade” e outros no gênero. O que 
pretendemos verdadeiramente é propor um 
movimento dotado de ações anticrise, onde 
todos possamos trilhar o mesmo caminho – o do 
retorno ao crescimento.

É claro que não depende apenas das 
nossas ações, mas creio que um movimento 
voltado para a positividade e o crescimento, sem 
tanto pessimismo, possa ajudar. Por exemplo, 
todos sabemos do potencial do Brasil, todos 
temos certeza que vivemos em um País sem 
terremoto, tsunamis ou qualquer outra grande 
catástrofe ambiental. Só em termos de   território 
temos mais de 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o 
que nos torna  o quinto maior país do mundo, nos 
dando uma extensão territorial privilegiada.

Como consequência  já  fomos 

chamados de celeiro do mundo, levando em 
conta a nossa capacidade de produção de 
alimentos. O Brasil é o segundo maior 
exportador mundial de alimentos em volume e a 
nossa indústria manda seus produtos para mais 
de 180 países. Em 2018, a Ásia foi de longe o 
principal mercado, com 35,9% das exportações 
totais (a China disparada em primeiro lugar com 
US$ 3,3 bilhões em 2018). A União Europeia 
veio em segundo lugar com 19,2% e o Oriente 
Médio em terceiro, com 14%.

As nossas tempestades são de outra 
natureza e, como tudo na vida, vão passar.  Uma 
certeza temos, 2020 vai ser o que fizermos dele. 
Com as reformas em curso, podemos ter 
esperança de um ano mais promissor. Sabemos 
ainda que não adianta se desesperar e tomar 
atitudes impensadas para tentar resolver os 
problemas de agora sem pensar no futuro. 
Precisamos nos concentrar nos aspectos 
positivos do nosso País, que são muitos.
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CALENDÁRIO
Hoje é 28 de janeiro de 2020, uma terça-
feira; Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo, Dia do Comércio 
Exterior e Dia do Portuário; Santo do Dia, 
Santo Tomás D'Aquino; Anjo do dia: 
MELAHEL, da hierarquia angelical dos 
TRONOS. São os anjos que inspiram os 
homens à arte e à beleza; Fase da Lua, 
Nova; Clima: Possibilidade de chuvas 
(90%) com 5mm; Temperatura, com 
mínima variando entre 22 e 24ºC, e a 
máxima, entre 34 e 37ºC.

ELEIÇÕES SENADO
Conforme o calendário divulgado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral, dia 17 de 
março é o ultimo prazo para que os partidos 
políticos e as coligações apresentem o 
requerimento de registro de candidatura ao 
cargo de senador e suplentes. A campanha 
eleitoral ao Senado começa no dia 18 de 
março, e a propaganda eleitoral gratuita em 
rádio e TV, iniciam no dia 23 de março. A 
eleição acontece no dia 26 de Abril, a 
diplomação do candidato eleito será em 21 
de maio.

PREÇO COMBUSTÍVEL
O aumento no preço do combustível, que 
surpreendeu o consumidor mato-grossense 
nos últimos meses, tem sido acompanhado 
pelo Procon. O monitoramento dos preços 
nos postos iniciou em dezembro de 2019, o 
intuito das fiscalizações é verificar o preço 
de venda e aquisição. Um dos motivos da 
elevação da tarifa deve-se aos reajustes 
realizados pela Petrobras, que passou 
novas tabelas de valores para as 
distribuidoras de combustíveis em 2020. 
Casos de elevação sem motivo são 
classificados como aumentos arbitrários, 
que são proibidos, conforme está previsto 
no Art 39 do Código de Defesa do 
Consumidor - Lei 8078/90.

ERRO GEOGRÁFICO
Não é a primeira vez e com certeza não será 
a última que um programa da Rede Globo 
anuncia uma cidade de Mato Grosso como 
sendo de Mato Grosso do Sul. Nesse 
domingo a gafe foi do Fantástico em 
reportagem sobre um idoso de Sorriso que 
foi morto ao ser atropelado por um 
motociclista.

MEDICAMENTO ALTO CUSTO
Publicadas neste mês, as novas alterações 
que simplificam o acesso de forma gratuita 
a medicamentos indicados para doenças 
crônicas, cujo tratamento é de alto custo.  
Pacientes com psoríase, lúpus e artrite 
reumatoide conseguirão renovar por mais 
tempo a continuidade do tratamento. De 
acordo com o Ministério da Saúde o prazo 
agora é de seis meses. Outra iniciativa é a 
possibilidade de utilização de um único 
laudo para acessar o tratamento por até seis 
meses. As Secretarias Estaduais de Saúde 
têm até maio de 2020 para se adequarem a 
essas alterações.

É preciso que os investimentos voltem 
para o País deslanchar. Precisamos de indústrias 
fortes, que gerem empregos e tragam divisas 
para o País. Precisamos de indústrias que 
impeçam importações, gerando economia de 
divisas para o País e dando emprego aos 
brasileiros e não nos países de origem das 
importações.

Sem indústria forte, os empregos não 
voltarão e continuaremos com uma grande 
legião de desempregados ou subempregados que 
sem consumo interno condenarão o País a eterna 
pobreza.

Quando começamos a nossa produção 
de máscaras de proteção respiratória, o Brasil 
importava 50 milhões de dólares desse produto, 
hoje importa apenas 4 milhões. Esse é um 
exemplo a ser seguido. 

___***J.A.Puppio é  empresário e autor do 
livro “Impossível é o que não se tentou”
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deixar levar pela boa vitória, é 
trabalhar jogo a jogo, pois cada 
partida apresenta uma situação 
diferente.

O próximo compromisso 
do Nova Mutum é na quinta-feira 
(30), às 20h10, diante do 
Operário, no estádio Dito Souza, 
em Várzea Grande. Conforme o 
técnico, a equipe irá viajar na 
véspera da partida. “Nosso foco 
total está voltado para esse jogo. 
É uma grande equipe do Estado e 
vamos se preparar para ir muito 
bem e fazer mais um grande 
confronto”, completou.

O Nova Mutum soma os 
t rês  pr imeiros  pontos  no 
Estadual. Já o Luverdense, que 
empatou na estreia, segue com 1 
ponto.

 om um placar de 3 a 0, o CNova Mutum Esporte 
Clube conquistou sua 

primeira vitória na elite do 
Campeonato Mato-grossense, em 
jogo no estádio municipal Valdir 
Doílio Wons, o time aplicou uma 
goleada no Luverdense, uma das 
mais tradicionais equipes do 
Estado. O técnico William de 
Mattia, o “Dema”, analisou que a 
equipe conseguiu assimilar o que 
foi pedido. “Contra o Cuiabá 
tivemos performance, mas não 
a l c a n ç a m o s  o  r e s u l t a d o  
projetado”. “Já na partida, contra 
o Luverdense, conseguimos 
alinhar o desejado”, destacou.

De acordo com o técnico, 
o objetivo a partir de agora é 
manter os pés no chão e não se 

m um jogo emocionante Eaté último minuto, o 
Operário de Várzea 

Grande venceu o Araguaia por 2 a 
1 de virada. 
 A partida, válida pela 

segunda rodada do Campeonato 
Mato-grossense, foi disputada no 
Zeca Costa, em Barra do Garças.

Os gols da vitória tricolor 
saíram apenas nos acréscimos do 
segundo tempo. João Guilherme 
e Pikachu anotaram os tentos do 
Operário. Kante marcou para o 
Galo da Serra.

O resultado deixa o 
Operário com seis pontos, e o 
Araguaia continua sem pontuar 
na competição. 

Na próxima quarta-feira 
(29), a equipe de Barra visita o 
Mixto na Arena.

O Nova Mutum soma os três primeiros pontos no Estadual. Já o Luverdense, que empatou na estreia, segue com 1 ponto
ESTADUAL

Com goleada de 3 x 0 Nova
Mutum vence o Luverdense 
Redação c/ SN

Nova Mutum é estreante na elite do campeonato 

Foto: Assessoria

FUTEBOL

Nos acréscimos Operário
marca e vence o Araguaia

Com a vitória Operário soma 6 pontos   

Foto: Assessoria
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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

"Desde substâncias mais 
simples e usuais como o álcool, 
por exemplo, até substâncias com 
poder mais intenso, como drogas 
ilícitas, vão estar sujeitos a elevar 
as alterações na sua capacidade 
de julgamento e alterações de 
senso-percepção", afirma o 
psiquiatra Rodrigo de Jesus 
Rodrigues da Silva,  pós-
graduando em Dependência 
Química pela Unidade de 
Pesquisa em álcool e Drogas 
(UNIAD).

Há cerca de 15 dias, o 
usuário de drogas Jomarlei 
Garcia da Silva, de 28 anos, 
matou a facadas a própria mãe, 
Marina Garcia, que se recusou a 
dar dinheiro para ele comprar 
droga, no município de Cáceres.

Ano passado, o jornalista 
Marcelo Ferraz foi morto a 
pedradas, na avenida do CPA, em 
C u i a b á ,  a p ó s  u m  
desentendimento com Jonh 
Lennon da Silva, 21 anos, que 
afirmou, na época, viver 24 horas 
sob efeito de drogas e que já usou 
até álcool de posto.

Outro caso chocante 
aconteceu quando Lumar Costa 
da Silva, 28 anos, matou e 
arrancou o coração da tia, Maria 
Zélia, em Sorriso. Ele disse que 
tinha tomado LSD no mesmo dia 
do crime e que havia fumado 
maconha também.

“Após matar e arrancar o 
coração da vítima, ele seguiu até a 
casa da filha dela e ameaçou 
matá-la. A mulher então entregou 
a chave do carro para que ele 
pudesse fugir. 

Depois, ele bateu em um 
transformador e disse que a 
intenção seria apagar as luzes da 
cidade”, comentou o delegado 
André Ribeiro, que investiga o 
caso.  Segundo familiares, Lumar 
é uma pessoa bastante inteligente, 
fala dois idiomas e já trabalhou 
em uma multinacional de São 
Paulo. 

O comportamento do 
homem mudou após ele começar 
a usar drogas e ter uma briga com 
a mãe. 

A vítima, que era muito 
religiosa, não aceitava que ele 
utilizasse entorpecentes na sua 
casa, até que o expulsou.

O trio de acusados relatou 
ter sofrido surto no momento do 
crime. Em nenhum dos casos 
h o u v e ,  a t é  o  m o m e n t o ,  

comprovação atestada pela 
Perícia Técnica (Politec) de 
insanidade mental. 

" T u d o  q u e  o c o r r e  
abruptamente a gente fala que é 
um surto. 

Mas geralmente quando 
se fala em surto, você está se 
referindo aquele episódio onde 
você teve agudamente naquele 
momento, mas de uma forma 
descontrolada",  explica o 
psiquiatra.

"Eu não vou estar ouvindo 
vozes, tendo alucinações, tendo 
alteração na minha senso-
percepção da minha realidade. 
Simplesmente estourou o meu 
limite de tolerância com as 
pessoas e eu explodi, tive um 
momento de fúria. Isso pode 
acontecer com qualquer pessoa, 
mas com uso de substância é mais 
predisponente".

O médico afirma que o 
uso de substâncias psicoativas 
pode desenvolver diversas 
doenças. "Ela pode predispor 
uma doença que você já tenha 
predisposição  genética, algum 
transtorno psiquiátrico, psicose 
ou mesmo causar essa psicose.

Não somente ela pré-
dispõe alguém, mas ela também 
pode desenvolver essas doenças".

E l e  r e l a t a  t a m b é m  
algumas das alterações. "Você 
tem uma alteração do seu 
compor t amen to ,  ag i t ação  
psicomotora, agressividade, 
alteração no seu julgamento, 
juízo critico. 

Quando a pessoa está em 
um grau muito alto de alcoolemia 
ou até mesmo sobre efeito de 
alguma substância, você tem um 
risco muito maior e uma alteração 
muito mais significativa desse 
comportamento", acrescenta.

O psiquiatra Rodrigo 
conta os sintomas do transtorno 
mental caracterizado por uma 
desconexão da  real idade.  
"Quando tenho um quadro 
psicótico, eu tenho alteração da 
minha capacidade de senso-
percepção. 

Nessa alteração, eu posso 
estar tendo delírios, eu posso 
achar que alguém está me 
perseguindo, que alguém está me 
vigiando, que a pessoa que está 
comigo está me traindo, posso 
achar que tem alguém do meu 
trabalho me querendo fazer mal", 
afirma. 

arina Garcia Oliveira, Mde 66 anos, Marcelo 
Ferraz e Maria Zélia da 

Silva, de 55 anos. Essas três 

pessoas foram brutalmente 
assassinadas por usuários de 
drogas nos últimos meses, em três 
municípios do Estado de Mato 

Grosso. 
 Os homicídios chamam 
atenção para crimes associados 
ao uso de entorpecentes.

 ramita na Comissão de TAssuntos Econômicos 
(CAE) projeto que reduz a 

zero a alíquota mínima do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
para motocicletas de até 150 
cilindradas. De acordo com o 
texto, a norma passa a valer em 
todo o território a partir do dia 1° 
de janeiro do ano subsequente à 
sanção da matéria.  

O autor da proposta (PRS) 
3/2019, senador Chico Rodrigues 
( D E M - R R ) ,  j u s t i f i c o u  o  
benefício alegando que 85% dos 
compradores de motocicletas 
estão nas classes C, D e E, que 
utilizam esse tipo de veículo para 
deslocamento até o trabalho, uma 
vez que são cidadãos com menor 
poder aquisitivo e que sofrem 
com a falta de transportes 
u rbanos  de  f requênc ia  e  
qualidade.

Outro ponto observado 
por Chico Rodrigues é que “esses 
veículos de porte leve não 
causam estragos às estradas e às 
pistas pavimentadas, sendo não 
onerosos na destinação dos 

recursos captados pelo IPVA”.
O relator na CAE, senador 

Mecias de Jesus (Republicanos-
RR), votou pela aprovação do 
projeto. Na visão dele, a medida 
contribui inclusive para “prevenir 
e inibir possível 'guerra fiscal' 
entre os estados”. O parlamentar 
explicou que atualmente a 
alíquota varia de acordo com o 
estado, resultando em uma carga 
tributária diferente sobre o 
mesmo produto.

Essa diferença faz com 
que os contribuintes registrem 
seus bens móveis em estados com 
alíquotas mais baratas. Essa 
medida “priva de recursos os 
estados que naturalmente seriam 
os sujeitos ativos do tributo e os 
municípios que participariam da 
partilha dos recursos gerados”, 
observou o relator. Por isso 
considera importante essa 
padronização prevista pelo 
projeto.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Uso de drogas pode alterar percepção
 da realidade e levar a crimes graves

Fabiana Mendes/OD

Os homicídios chamam atenção para crimes associados ao uso de entorpecentes

Vítimas assassinadas por usuários de drogas em MT 

Foto: Divulgação

EM TRAMITAÇÃO

Isenção do IPVA para motos de até
150 cilindradas está na pauta da CAE
Agência Senado

Autor justifica que a classe C,D e E que utilizam esse veículo 

Foto: Ilustrativa
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Grupo Verde – sujeitos às 
peculiaridades, limitações e 
características do procedimento de 
Recuperação Judicial”, assinala.
A Verde Transportes não estipulou 
um prazo para pagar os ex-
colaboradores. Ainda, a empresa 
cita que os colaboradores que 
atualmente estão trabalhando 
r e c e b e m  s e u s  s a l á r i o s  
normalmente.
S E M  R E C E B E R   -  E x -
colaboradores fizeram uma 
manifestação em frente à garagem 
da empresa em Cuiabá e em 
cidades do interior.

O protesto ocorreu porque, 
segundo os antigos colaboradores, 
a Verde não está cumprindo com o 
pagamento de suas respectivas 
rescisões trabalhistas, acordada no 
ano de 2019 na Justiça do 
Trabalho. Diversos motoristas 
'travaram' a entrada da empresa em 
uma tentativa de negociação.

Em entrevista o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários da Baixada Cuiabana 
(Sintrobac), Edval Luiz Pereira, 
contou que em outubro do ano 
passado a empresa perdeu o direito 
de explorar algumas linhas de 
ônibus no Estado. Diante disso, 
membros que representam a firma 
informaram que 165 trabalhadores 
teriam que ser demitidos, pois não 
haveria mais como alocá-los 
diante da nova estrutura que a 
Verde passaria a ter.

Contudo, os motoristas e 
outros colaboradores ficaram 
sabendo da situação e acabaram 

firmando um acordo através do 
Sintrobac. No acordo, a empresa se 
comprometeu a pagar os valores 
devidos aos funcionários em 10 
parcelas.

No "acerto", a Verde se 
comprometeu em não incluir os 
débitos destes 165 ex-funcionários 
no processo de recuperação 
judicial, pois demoraria. Tudo 
estava acertado e o pagamento de 
novembro e dezembro foram 
efetuados corretamente. Porém, 
neste mês de janeiro, os ex-
funcionários não receberam. A 
alegação da empresa é de que as 
dívidas  t rabalhis tas  foram 
"transferidas" para o processo de 
recuperação judicial, o que é 
considerado uma manobra. “Eles 
garantiram que não iam colocar 
esse acordo, que ia ser pago fora da 
recuperação. 

M a s  a g o r a  o s  
trabalhadores receberam uma 
carta em casa dizendo que seus 
pagamentos iam ter que ser 
incluídos nessa medida”, cita 
Edval.

O presidente do sindicato 
ainda relatou que a empresa teria 
informado que essa medida foi 
determinada por uma juíza que 
está cuidando do processo. 
Contudo, ele alertou que muitos 
dos ex-funcionários são pais de 
família que ainda não conseguiram 
emprego e precisam deste dinheiro 
para pagarem despesas básicas de 
casa e, agora, sem receber com 
aquilo que já contavam muitos 
ficarão prejudicados.

empresa faz uma crítica a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Estado (Ager), 
dizendo que este órgão seria o 
responsável por grande parte do 
problema econômico passado pela 
Verde e outras empresas do setor. 
Isso porque um reajuste tarifário 
adequado não estaria sendo 
aplicado desde 2012, o que 
prejudicou as empresas do ramo.

“Esclarece que o maior 
componente gerador da crise 
econômica do Grupo Verde 
consiste na ausência de adequada e 
justa recomposição tarifária, pois 
desde 2012 a AGER/MT não 
confere às empresas do setor um 
justo reajuste tarifário que 
mantenha o equilíbrio econômico-
financeiro das rotas por ela 
fiscalizadas”, cita outra parte da 
n o t a .
Em relação à situação dos ex-
funcionários, a Verde citou que a 
legislação impede que dívidas 
contraídas antes do processo de 
recuperação sejam pagas "por 
fora". Diante disso, não há como 
efetuar o pagamento dos ex-
trabalhadores neste momento.

“Os créditos trabalhistas 
em discussão pelo Sindicato 
encontram-se – em virtude de lei e 
independentemente da vontade do 

 e m p r e s a  V e r d e  ATransportes, acusada de 
n ã o  p a g a r  a c o r d o  
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funcionários, confirmou que as 
rescisões foram inclusas no 
processo de recuperação judicial 
que tramita no Poder Judiciário de 
Mato Grosso. Um grupo de ex-
funcionários protestou na porta da 
empresa cobrando o pagamento do 
acordo, firmado no final de 2017.
Em Cáceres e Pontes e Lacerda são 
65 sem receber. Trinta em Cáceres 
e 35 em Pontes e Lacerda.

Por meio de seus gestores, 

a empresa diz estar em “dramática 
situação financeira” e por isso não 
teve alternativa a não ser entrar na 
recuperação judicial. “Outra 
alternativa não teve senão pleitear 
a recuperação judicial visando a 
superação da situação de crise 
econômico-financeira, a fim de 
permitir a continuidade do serviço 
essencial de transporte de 
passageiros no estado de Mato 
Grosso e a manutenção da fonte 
p rodu tora  e  emprego  dos  
trabalhadores”, diz trecho do 
documento enviado pela Verde.

Ainda no comunicado, a 

s revisões do eleitorado com Acadastramento biométrico 
do município de Glória 

D'Oeste foi homologada pelo Pleno 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso no dia 22 deste mês. 
Considerando o município, a 
decisão resultará no cancelamento 
do título eleitoral de 621 eleitores.

O elei tor  inscri to no 
município onde ocorre a revisão é 
obrigado a comparecer ao posto de 
atendimento para revisar os dados e 

fazer o cadastro biométrico. 
Q u e m  n ã o  a t e n d e  a  

convocação, dentro do prazo 
estabelecido, tem o título cancelado 
e sofre restrições no exercício de 
diversos direitos, além de correr o 
risco de ter o CPF suspenso.

Dos 2.648 eleitores de 
Glória D'Oeste convocados para a 
revisão, 621 não atenderam à 
convocação e terão o título 
cancelado.  

SEM PAGAMENTO

A Verde Transportes, explicou que as rescisões foram inclusas no processo de recuperação judicial

Matheus Maurício

Ex colaboradores protestaram na porta da empresa  
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Em Glória D'Oeste, 621 eleitores
terão título cancelado pelo TRE
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