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DIA DOS PAIS
Vendas estão bem concorridas, apesar da crise nacional, e em Cáceres não seria
diferente, na hora de presentear os pais, ofertas ajudam na escolha da compra

Lojas de Cáceres apostam no
movimento do fim de semana
Foto: JCC

Na Semana dos Pais, o comercio de Cáceres ainda se mostra meio
discreto, apesar das vitrinas de lojas no centro da cidade, apresentar ofertas
e variadas opções de compras, num chamariz à clientela, que assim como
em outras épocas afins, escolhem para o último dia, para adquirir os
presentes. Os comerciantes apostam no aquecimento das vendas amanhã,
sexta e no sábado. Página 03

FORA DOS TRILHOS

Silval admite propina
no descarrilo do VLT
Foto: Silveira Silva

Lojas centrais de Cáceres estão com boas ofertas

EXPECTATIVAS

Coleta de reciclagens pode
ser paralisada em Cáceres

Trunfo da gestão Silval, patinou no trilho das propinas

A operação que apura fraudes em obras do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) em Cuiabá e em Várzea Grande, região metropolitana, foi
deflagrada ontem, (9) pela Polícia Federal de MT, com 18 mandados de
busca e apreensão a serem cumpridos em Mato Grosso, Minais Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo e Paraná. O ex-governador Silval Barbosa (PMDB)
admitiu, em depoimento ao MPF, que o seu grupo político fez um acordo
para receber R$ 18 milhões de propina do grupo, que integra o Consórcio
VLT. Página 06

Foto: Assessoria

O Movimento
Nacional de Catadores de
Materiais recicláveis
(M.N.C.R.) através do seu
representante regional
Francisco da Silva, reuniu
no último domingo (5), com
as três organizações de
catadores de Cáceres.
Acordo firmado na reunião
tirou o entendimento que, se
acaso não houver
deliberações favoráveis
para as 3 organizações de
maneira igualitária, serão
paralisados os serviços das
referidas organizações, por
tempo indeterminado.
Página 03

Reunião da categoria exige cumprimento das leis

MÃOS ESPERTAS

Feras da W-Kan encaram
duelo estadual em Cuiabá

FLOR RIBEIRINHA

Festa para a campeã na volta das arábias
Foto: G-Com/MT

O governador Pedro Taques
recepcionou no Palácio Paiaguás, o
grupo de siriri Flor Ribeirinha, que
chegou a Cuiabá ontem, (9), após
participar e vencer o Festival
Internacional de Folclore, na Turquia
no dia 5 de agosto. Emocionada, a
presidente e fundadora do grupo,
Domingas Leonor, agradeceu o apoio
dos poderes executivo e legislativo.

Página 07

FUMAÇA MALDITA

Legislativo quer cortar barato
caro de viciados em narguilé
Página 03

Página 05
Placa de ouro marcou as homenagens ao grupo
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Tripé Manquitola
Se você fez MBA em economia
em Harvard ou na PQP, poderia explicar
a baderna que reina no reino tupiniquim
Temerário de Meirelles & Cia, que há
mais de um ano, empurrando a nossa
economia com a bunda, não conseguiu
ainda, e obviamente nunca conseguirá
decifrar o desequilibrado tripé
macroeconômico composto segundo
eles de câmbio flutuante, meta de
inflação e superávit primário? Conforme
os economeses de plantão na Berlinda,
quanto mais o terceiro subisse, mais
baixariam os outros dois como naquelas
equações inversamente proporcionais
que nos ensinavam no segundo grau.
Todo dia falavam nele, até pouco
mais de um ano atrás. Agora, um dos pés
do tripé encolheu um pouco, Mané, a
inflação baixou e o câmbio está uma
maravilha, será? Mas o terceiro pé
sumiu, o tripé ficou manquitola, Santo
Deus! E o rombo, aquela desgraça de R$
139 bi herdada dos perdulários,
fermentou, azedou e chega com Papai
Noel neoliberal em dezembro aos R$ 200
bilhões, com um PIB previsto para 1,6%
caindo a 0,5%, égua, compadre que o
trem tá cosquento mesmo, e o barato
deles é cortar na carne, dos outros, a
nossa carne, mais pra pelanca e osso.
No orçamento e na PEC da
Recessão, apertado que nem sandália de
gueixa, vamos perder os dedinhos. Vai
contando pra não se perder mais:
dedinho da Saúde, dedinho da Educação,
dedinho até do milho que ia e não vai
mais para o nordeste prá alimentar os
chifrudos e eles não morrer só de sede e
não de fome na seca inclemente. Tudo
como antes na Corte de Abrantes, quer
dizer, no Jaburu e adjacências, a crise se
resolve na canetada, oras, aumentam-se

CANO NOS JOÃOS
A justiça de Mato Grosso condenou o
conselheiro afastado do Tribunal de
Contas do Estado, Sérgio Ricardo, a
indenizar sete cabos eleitorais por
falsificar recibos de doações na campanha
dele em 2006. À época, Sérgio Ricardo
era candidato a deputado estadual. De
acordo com a decisão, os trabalhadores
foram inseridos na lista de doadores sem
conhecimento. Cada um deve receber R$
8 mil por danos morais.
CONDENADO
O ex-servidor Fernando Galdino
Delgado, da Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso, atualmente,
técnico judiciário do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região em Brasília foi
condenado pela juíza Selma Arruda, da
Vara Contra o Crime Organizado de
Cuiabá, a seis anos, um mês e dez dias de
prisão por desvios de dinheiro na Seduc.
Além da prisão, Delgado terá que pagar
R$ 325,8 mil, a título de reparação de
danos ao erário, valor que ele teria
desviado, entre 2008 e 2010.
CADÊ A VACINA?
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato
Grosso recebeu uma nota informativa da
Coordenação-Geral do Programa
Nacional de Imunizações do Ministério da
Saúde a respeito da falta de várias vacinas
em todo o País. As vacinas são compradas
pelo Ministério da Saúde e devem ser
repassadas às secretarias de Saúde dos
Estados, de acordo com a necessidade,
mas isso não vem sendo feito desde 2016,
e, de acordo com a notificação do
ministério, não há previsão de quando o
fornecimento será normalizado. Cadê a
nossa grana dos impostos?
OLHAR DIRETO
Circula nas redes sociais e no Whatsapp
informações sobre um suposto edital do
SESC para 2017, com 540 vagas para
nível fundamental, médio e superior, e
salários de até R$ 5 mil. Atenção, Dona
Conceição,que a mensagem é falsa e para
descobrir isso, basta entrar no site
indicado, onde está escrito O período de
inscrição até 15 de agosto de 2017 que
estão divulgando na Internet é relativo ao
processo seletivo do SESC/PARÁ
realizado pela CONED em 2016, já
era,Seu Zé.
ESTRADA DO MATÃO
O vice-governador Carlos Fávaro esteve
em Pontes e Lacerda na terça-feira (8),
cumprindo a agenda na região e participou
de uma reunião com os membros da
Associação dos Usuários da Estrada do
Matão. Fávaro prometeu ceder veículo e
liberar mais diesel. A diretoria da
Associação aproveitou para cobrar
Fávaro a assinatura da ordem de serviço
para que a empresa vencedora da licitação
inicie as obras de pavimentação dos 7,29
km. Também, ficou acertado que o Estado
vai destinar 80 mil reais para a
manutenção da patrulha mecanizado que
está em posse da Associação.

os tributos sobre a gasolina, diesel e
etanol e que se dane os 90 dias de
carência, pra isso, tem café no bule e o
povo e a constituição que se danem!
Uma pá de R$ 78 milhões/dia
abastecida por este aumento quebra um
galhão, doutor, e deixa o Seu Zé e a Dona
Maria se lascar, lembram do ouro para o
bem do Brasil? Pois é, a história se
repete, afinal, o rombo precisa de
operação tapa-buraco e depois, pra que
pobre quer dinheiro? Já não bastou o
FGTS pro churrasquinho de costela ripa
no fim de semana?
Depois, vem o tal refis da
burguesia, Aleluia irmão, o
Temerosoperdão e redução de dívidas
tributárias contidas na Medida
Provisória 766, aprovado em comissão
especial, que vai contemplar uma
centena de deputados e quase 20

senadores que devem à União, ou são coresponsáveis por débitos de terceiros.
Um aviso, procê não cair da cadeira, vai
assuntando, amigo, as dívidas dos
bacanas, somam mais de R$ 270
milhões. Já os débitos de empresas que
têm parlamentares a elas vinculados,
embora eles não sejam devedores
diretos, somam mais de R$ 600 milhões.
Como já sabido, a MP permite a
redução dos juros e multas em até 99% e
o parcelamento do principal em até 240
vezes. Êita mamão com açúcar que vai
ficar amargo na goela do trabalhador,
que se atrasar o IPTU do barraco na vila,
mesmo como Refis da prefeitura, terá
prazo exíguo e descontos mínimos.
Se não pagar, penhora no
cartório, que no patropi, moleza é só pra
poderosos e seus compadres, Vergonha,
gente!

Imprensa Agonizante
Há muito se profetiza o fim dos
jornais impressos. O necrólogo dos
jornais, Philip Meyer, professor da
Universidade da Carolina do Norte, em
seu livro The Vanishing Newspaper,
concedeu uns bons aninhos a mais para
os jornais em papel nos EUA, antes de
expirarem inapelavelmente. Segundo
ele, de todos os meios antigos, são os
jornais impressos os que mais espaço
vêm perdendo para a internet, daí terem
um encontro marcado com a morte no
primeiro trimestre de 2043, quando o
último leitor estiver cansado e colocar de
lado a última edição amarrotada.
O The Independent se tornou o
primeiro jornal britânico a ser publicado
apenas em versão digital. No Brasil, à
parte jornais influentes assassinados
pela ditadura militar implantada em
1964, como o sólido Correio da Manhã,
a mortandade impressa por motivos
naturais já chegou. Um dos outrora mais

importantes do país, o Jornal do Brasil,
antes de estrebuchar de uma vez por
todas promoveu, inutilmente, uma
radical reforma gráfica, que trouxe como
grande novidade um novo formato, o
berliner.
Outro cadáver, o do Jornal da
Tarde, do Grupo Estado, em São Paulo,
foi sepultado no final de 2012. O
saudoso professor Perseu Abramo
avaliou, em Padrões de Manipulação da
Grande Imprensa, que o jornalismo
precisa se libertar de seu pior inimigo,
que é a própria imprensa tal como ela
existe hoje.
Mas,...o que é um jornal? Um
punhado de cidadãos com dinheiro para
comprar impressoras e montar infrainstrutora de redação e distribuição para
publicar o que eles querem que o público
leia e não publicar o que eles não querem
que o público leia, para o bem de seus
próprios interesses econômicos,

políticos e ideológicos. Numa palavra,
manipulação das consciências.
Perfeitamente democrático.
Perfeitamente amoral. Enquanto
isto, ao redor das tumbas dos jornais
finados, ecoa os sussurros da fascinante
história da imprensa escrita. Se há mais
de 4 mil anos, a Acta Diurna, a vovó dos
jornais, o primeiro jornal de que se tem
notícia no mundo criado pelo imperador
romano Júlio César em 59 a.C., para
divulgar suas conquistas militares e
informar o povo da expansão do
Império, ainda existem os heróis da
resistência, que no dia a dia, sobrevivem
no mister do jornal escrito.
Mesmo as ameaças de que não há
jornal impresso que resista ao furacão de
avanços tecnológicos a que chegamos
neste século 21 e das tempestades
eletrônicas que se avizinham loas aos
heróis teimosos da imprensa escrita.
***___jornalista Rui Martins.
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COMPRAS NO COMÉRCIO

Movimento tem sido bom e tende a melhorar na sexta e no sábado e os itens mais procurados são camisetas, shorts, calçados e apetrechos de pesca, dentre outros

O dia dos pais deve ter
pico no final de semana
Da Redação
Foto: JCC

N

a Semana dos Pais, o
comercio de Cáceres
ainda se mostra meio
discreto, apesar das vitrinas de
lojas no centro da cidade,
apresentar ofertas e variadas
opções de compras, num chamariz
à clientela, que assim como em
outras épocas afins, escolhem para
o último dia, para adquirir os
presentes.
Num rápido giro pelo
centro, a reportagem do Correio
Cacerense, pode constatar que os
itens mais procurados são
camisetas, shorts, calçados e
apetrechos de pesca, dentre outros.
Conforme disseram alguns
vendedores, a expectativa do

Lojas centrais de Cáceres apostam na última hora

REDE VAPT-VUPT

Cartório Postal oferece
vários serviços na cidade
Da Redação

C

om mais de 25 anos de atuação
no mercado brasileiro, a Cartório
Postal é uma empresa pioneira
em soluções através de assessoria
documental completa para escritórios de

contabilidade, imobiliárias,
construtoras e incorporadoras,
escritórios de advocacia, bancos e
instituições financeiras, comércio,
empresas em geral, bem como para o
Foto: JCC

Agência de Cáceres, fica na Rua Pe. Cassemiro, nº 1.299

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

varejo.
A rede de franquias atualmente
conta com mais de 200 unidades, em
mais de 600 municípios cobertos em
todo o Brasil, garantindo agilidade,
eficiência e excelência no atendimento.
Em Cáceres, a Cartório Postal, já
funciona há cerca de dois anos
atendendo a população com vários
serviços, como: 2ª via de certidões
(nascimento, casamento, óbito);
pesquisa patrimonial (imóvel e veículo);
encaminhamento de títulos para protesto
(cheques, notas promissórias, duplicatas
etc.); reabilitação de crédito;
regularização de imóveis; matrícula
atualizada de imóveis; pasta pronta para
processos de cidadania; pasta pronta
para compra e venda de imóvel;
ajuizamento digital (notificação,
protesto e pesquisa de bens); RC
Expressa – recuperação de crédito para
bancos e empresas em geral, notificação
para todo o Brasil, busca de histórico
escolar, entre outros.
Além dos serviços da Franquia,
a Unidade é correspondente CAIXA
AQUI, ou seja, realiza empréstimo
consignado, financiamento
habitacional, seguros, abertura de
contas, recebimento de boletos e contas
de energia, água e telefone, entre outros
serviços.
A agência de Cáceres, agora
sob direção de Emmanuel Magalhães de
Campos e Nélio Dauzacker Maciel
Campos, está situada a Rua Padre
Cassemiro, nº 1.299, Box 05, Centro,
estacionamento do Juba Supermercados
e atende de segunda a sexta das 8h as 18h
e aos sábados das 8h as 12 horas.
Maiores informações pelo telefone (65)
3223-0176.

comercio, das vendas, é boa diante
do atual cenário econômico do
país.
Alguns estimam que o
aumento seja de uns 30 a 40%,
neste período do dia dos Pais,
como afirmou a vendedora
Elizângela, da Mega-Modas, o
movimento tem sido bom e tende a
melhorar na sexta e no sábado,
quando a maioria tem mais tempo
de ir às compras.
Quanto as opções, ela disse
que a loja tem variadas, mas as
mais procuradas quando o
presente é para adultos, são as
confecções, calças e shorts jeans e
camisas, assim como os calçados.
Na Loja Avenida, a
vendedora Lauriene, disse que as
vendas estão sendo bem
concorridas, apesar da crise
nacional, e em Cáceres não seria

diferente, na hora de presentear os
pais, as ofertas ajudam na escolha
da compra. Na Avenida também,
as opções de presentes são várias,
destacando-se as confecções.
Sobre as compras de
última hora, uma pesquisa feita
pela Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas aponta que
cerca de 57% dos brasileiros
devem ir às compras até o final de
semana, o que corresponde a
aproximadamente 86 milhões de
consumidores, uma quantidade
maior em relação a 2016.
A pesquisa realizada
também mostrou que o cenário
atual de instabilidade econômica
afetou a confiança do consumidor
e que cada um irá gastar em média
R$ 111,00 no presente devido à
mudança no estilo de vida dos
brasileiros.

DIREITOS IGUAIS

Coletores de recicláveis ameaçam
paralisar as atividades em Cáceres
Assessoria

O

Movimento Nacional de
Catadores de Materiais
recicláveis (M.N.C.R.) através
do seu representante regional Francisco
da Silva, reuniu no último domingo (5),
com as três organizações de catadores de
Cáceres.
Com a presença da Associação
de Catadores e cantadoras do Pantanal
(ASCAPAN), Cooperativa Cidade
Limpa e COOMDEC-Cooperativa
Mista do Desenvolvimento de Cáceres,
a reunião teve como objetivo fortalecer a
categoria de acordo com a Lei federal N°
12305/2010 e Lei Municipal N°
2367/2013 que institui o Cáceres
Recicla no município.
“A busca da viabilidade do
cumprimento das leis, e reivindicações

básicas de reestruturações das
organizações, para que possam prestar
serviços de qualidades a municipalidade
e acima de tudo ao meio ambiente com a
implantação da verdadeira Coleta
Seletiva”, afirmou Da Silva.
Este acordo firmado na reunião
tirou o entendimento que, se acaso não
houver deliberações favoráveis para as
Tr ê s o rg a n i z a ç õ e s d e m a n e i r a
igualitária, serão paralisados os serviços
das referidas organizações, por tempo
indeterminado, de acordo com
documento protocolado na tarde de
ontem no Ministério Público Estadual
conforme o protocolo de n°0076221/2,
documento que foi encaminhado a
análise da Doutora Eliane Amélia
Chaves.
Foto: Assessoria

Na reunião, a categoria protestou pela equanimidade
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CACHIMBO DO CAPETA

O tabagismo no narguilé, torna-se ainda mais perigosos, com uso da piteira de boca em boca, uma ameaça de se contrair doenças infectocontagiosas

Projeto legislativo busca
proibir o uso do narguilé
Foto: Ilustrativa

O uso do narguilé condensa efeitos do tabaco ao extremo

N

esta quinta-feira, 10 de agosto,
será realizada audiência pública
na Câmara Municipal de
Cáceres para discutir o projeto de lei,
que dispõe sobre a proibição do uso em
público do narguilé e da venda de
acessórios para menores.
Na audiência, serão discutidos
os males do narguilé, comprovados
desta droga tida lícita, à saúde do ser
humano, haja vista que apenas uma
sessão de narguilé, que pode durar de 20
minutos a mais de uma hora, é o mesmo
que fumar de 100 cigarros.

Mesmo assim, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) estima que cerca de 300 mil
pessoas sejam adeptas ao hábito no
Brasil. A preocupação chegou à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), que estuda proibir a
autorização da venda de fumos
saborizados no país.
Um vicio que mata 156mil
pessoas por ano no Brasil, o tabagismo
no narguilé, torna-se ainda mais
perigosos, devido ao uso da piteira
lentamente de boca em boca, resultando

em uma ameaça de se contrair doenças
infectocontagiosas, como herpes,
hepatite C e até tuberculose.
Além disso, o consumo entre
jovens tem crescido sem uma legislação
federal que proíba. Por exemplo, a
venda de cigarros para menores de idade
é proibida. A venda de equipamentos e
acessórios do Narguilé não.
Pelo projeto de lei apresentado
no legislativo de Cáceres, ficará
proibido o consumo do narguilé em
locais públicos, como praças e calçadas,
além de ficar proibido o acesso de
menores aos ambientes de consumo e a
venda de quaisquer acessórios a
menores de idade.
“Os jovens estão substituindo
as rodas de tereré por rodas de narguilé e
enquanto não houver uma medida
tomada no âmbito da legislação federal,
como a criminalização da venda para
menores, tenho a obrigação de fazer o
que eu alcanço como vereador, que é
mobilizar a sociedade e sensibilizar
meus pares para aprovarmos essa lei,"
disse o vereador Cézare Pastorello,
autor do projeto de lei.
A audiência é aberta ao público
e o texto será discutido pelos presentes,
antes de ir para votação, aceitando-se
sugestões e criticas construtivas, através
de um debate sério, diante da situação,
que senão contida deforma didática,
precisará de uma ação repressiva via
legal.

SENTENÇA DO TRT

Curtume de Mirassol D'Oeste
obrigado a indenizar faxineira
TRT c/ Redação

U

m curtume localizado em
Mirassol D'Oeste na região de
Cáceres, deverá pagar
indenização de R$ 15 mil a uma exfuncionária que sofreu lesões nas cordas
vocais, além de outras seqüelas, após ser
exposta a um produto químico durante o
seu horário de serviço, em 2014.
Conforme decisão unânime da 1ª Turma
do Tribunal Regional do Trabalho de
Mato Grosso, a trabalhadora deverá
receber R$ 10 mil referente aos danos
morais sofridos e R$ 5 mil por danos
estéticos.
No processo, o curtume alegou
que prestou assistência à funcionária no
momento do acidente e arcou com os
gastos do tratamento. A empresa alegou,
ainda, que o quadro de depressão e
ansiedade apresentado pela
trabalhadora não estaria relacionado à
inalação de produto químico, mas ao
abuso sexual e abandono familiar que
ela sofreu durante a infância.
Na ação, a ex-funcionária
alegou que fazia faxina na empresa e a
limpeza das peças de couro que eram
imersas em produtos químicos para a
retirada da gordura. Em março de 2014,
quando realizava a faxina no local, ela
acabou inalando um produto químico
quando um colega de trabalho limpava
uma máquina.
A então empregada inalou a
fumaça formada e, mesmo socorrida e
internada em hospitais, sofreu seqüelas,
como queimaduras na pele e lesões na
garganta, além de passar a apresentar
convulsões, tonturas, depressão e
ansiedade.Durante a internação, ela
ainda descobriu uma doença
degenerativa na coluna que, segundo

ela, acabou sendo agravada pelos
esforços de sua atividade na empresa.
Trecho da ação, afirma que
após aquele evento, a funcionária teve
vários distúrbios, vindo a passar mal em
diversas oportunidades, inclusive no
trabalho, após seu retorno, sendo que
jamais conseguira recuperar sua plena
capacidade para as atividades laborais.
Que por ocasião de sua gravidez, tivera
que suspender o uso dos medicamentos,
vindo a sofrer com freqüência de crises
convulsivas e fora dispensada em 5 de
março de 2015, quando se encontrava
gestante.
Laudos periciais juntados na
ação apontam que a intoxicação por

inalação e ingestão por produto químico
provocaram choque anafilático grave
com tontura, dispnéia, perda da
consciência, crises convulsivas,
queimadura química na orofaringe e nas
cordas vocais.
Ao votar parcialmente a favor
do recurso interposto pela exfuncionária, que visava aumentar o
valor da indenização fixada pelo Juízo
de primeira instância, o relator do
processo, desembargador Tarcísio
Valente, afirmou que a prova pericial
constatou que a ex-funcionária sofreu
danos estéticos, uma vez que foi
acometida de lesões na garganta e,
atualmente, possui rouquidão ao falar.

OPORTUNIDADES

Unemat abre 200 vagas de
especializações a distância
Foto: Ilustrativa

As inscrições são feitas de forma online no site da Unemat

A

Unemat abriu ontem, (9) as
inscrições para cursos de
especializações lato sensu na
modalidade a distância. Estão sendo
oferecidas 200 vagas em quatro cursos
diferentes que serão ministradas em
cinco cidades de Mato Grosso. Os
cursos são gratuitos e reservam vagas
para servidores públicos das esferas
municipal, estadual e federal e também
para ampla concorrência.
Ao todo serão oito turmas
divididas entre os cursos de Saberes e
Práticas na Educação Infantil,
Informática na Educação, Educação a
Distância e Gestão Universitária. As
inscrições são feitas de forma online no
s
i
t
e
:
http://dead.unemat.br/portal/Seletivos/
até o dia 17 de agosto. O processo de
seleção consiste em análise das
inscrições e avaliação de currículo. As
aulas deverão começar em outubro deste
ano e terão parte das atividades
desenvolvidas presencialmente nos
pólos de apoio ao ensino a distância,
preferencialmente aos finais de semana.
A especialização Saberes e
Práticas na Educação Infantil será
desenvolvida nos pólos de Alto

Araguaia, Arenápolis, Barra do Bugres,
Colíder e Pontes e Lacerda. O pólo de
Educação a Distância do município de
Arenápolis contará ainda com outras
duas especializações: Informática na
Educação e Educação a Distância. Já o
curso de Gestão Universitária será
desenvolvido no pólo de Barra do
Bugres.
Cada candidato poderá
concorrer em apenas um curso e pólo de
apoio presencial. Todo o processo de
inscrição é gratuito e feito pela internet.
O resultado final do processo seletivo
será divulgado a partir do dia 05 de
setembro, e as aulas começam em
outubro.
Os cursos serão ministrados a
distância, via Internet, com apoio de
material didático, professores e tutores
presenciais, com encontros presenciais
nos Pólos de Apoio Presencial,
conforme Projeto Pedagógico do curso.
As aulas e atividades presenciais dos
Cursos acontecerão, preferencialmente,
nos finais de semana (sextas feiras,
sábados, domingos), portanto, os
candidatos deverão ter disponibilidade
de tempo para acompanhar todas as
atividades do curso.

Foto: Reprodução

Serviço insalubre exige certos cuidados nos curtumes

Cáceres-MT, quinta-feira 10 de agosto de 2017
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MUDANÇAS

Presidente da AMM, disse que a derrubada do veto, no final de maio, permitirá uma redistribuição anual de cerca de R$ 6 bilhões aos municípios brasileiros

Municípios devem alterar
legislação do I.S.S em MT
Assessoria AMM
Foto: Assessoria

Reunião polarizou a atenção dos presentes na AMM

A

incorporação das
mudanças da Lei
Complementar 157
/2016, que trata das alterações
do Imposto sobre Serviços,
ISS, à legislação municipal foi
uma das principais orientações
aos gestores participantes do

Seminário A Nova Lei do ISS e
a Gestão Financeira Municipal,
que a Associação Matogrossense dos Municípios –
AMM realizou ontem, (9), em
parceria com a Confederação
Nacional dos Municípios,
CNM.

O assunto foi abordado
pelo consultor da CNM, Eudes
Sippel, que destacou que a Lei
Complementar federal trouxe
12 alterações, às quais os
municípios devem estar
atentos. Sippel recomendou
que os gestores façam a

adequação na legislação,
aprovem, sancionem e
publiquem a lei até 2 de
outubro, para que os efeitos
práticos ocorram a partir de
janeiro de 2018, possibilitando
que os municípios possam
receber os recursos do imposto.
Entre as principais
alterações, destacam-se as
seguintes: mudança do local do
pagamento do ISS dos serviços
de cartão de crédito/débito,
leasing e serviços relacionados
aos planos de saúde; inclusão
de novas atividades, como
disponibilização não definitiva
de áudios e vídeos pela internet;
divulgação de atividades de
publicidade e propaganda pela
internet; serviços de guincho,
entre outros.
A possibilidade de
incremento da receita
municipal com a redistribuição
do ISS para municípios de todo
o país só foi possível devido à
derrubada dos trechos vetados
pelo governo federal à Lei da
Reforma do Imposto sobre
Serviços - ISS (Lei
Complementar 157/2016), que
estabelece uma nova

redistribuição do valor
arrecadado com o tributo entre
os municípios.
Se o veto não fosse
derrubado, a forma de
distribuição dos recursos
arrecadados com o imposto
continuaria concentrada em
poucos municípios.
A derrubada do veto
garante, assim, a
desconcentração de receitas;
repartição de recursos entre os
municípios; aumento das
receitas próprias; estimulo à
economia local, possibilitando
os investimentos em políticas
públicas locais, além de justiça
fiscal.
O presidente da AMM,
Neurilan Fraga, disse que a
derrubada do veto, que ocorreu
em sessão conjunta do
Congresso Nacional no final de
maio, permitirá uma
redistribuição anual de cerca de
R$ 6 bilhões aos municípios
brasileiros.
Fraga destacou que a
possibilidade de incremento da
receita municipal por meio do
ISS é uma importante conquista
dos municípios brasileiros.

CABRITO DAS ALTEROSAS

SIRIRI DAS ARÁBIAS

Governador recepciona grupo PRF recupera em Cáceres
Flor Ribeirinha internacional Ranger roubada em Minas

G.com c/ Redação

O

governador Pedro
Taques recepcionou no
Palácio Paiaguás, o
grupo de siriri Flor Ribeirinha,
que chegou a Cuiabá ontem, (9),
após participar e vencer o Festival
Internacional de Folclore, na
Turquia no dia 5 de agosto. O
grupo cuiabano formado por 35
integrantes competiu com 26
países. Esta é a terceira vez que o

governo contribuiu para que
grupo participasse do festival,
que em 2015 foi realizado na
Itália e 2016, na Coréia do Sul.
“Precisamos patrocinar e
incentivar não só quando
ganham, mas em todos os
momentos. Nosso governo tem
feito isso para valorizar a nossa
terra, valorizar o que temos de
melhor e vamos continuar
Foto: G-Com

Governador Taques homenageia o Flor campeã

ajudando”, ressaltou o
governador Pedro Taques.
Para o secretário de
Estado de Cultura, Leandro
Carvalho, o Flor Ribeirinha é um
espelho para os demais grupos,
no entanto, nos últimos anos
foram formados menos grupos.
“A vitória é um processo
construído aos poucos e neste
momento que o Flor Ribeirinha
está vivenciado, temos que
trabalhar esta energia no resgate
do siriri e também do cururu”,
pontuou.
Emocionada, a presidente
e fundadora do grupo, Domingas
Leonor, agradeceu o apoio dos
poderes executivo e legislativo.
“Trabalhamos muito lá, fiquei
nervosa. Vim várias vezes ao
gabinete do governador pedir
ajuda, porque não tínhamos
recursos para comprar a
passagem para todos, e ele nos
apoiou”, contou Domingas.
Diretor-executivo do
grupo, Jeferson Guimarães,
relatou os desafios para que
chegassem até a Turquia, como
funciona a avalição dos jurados e
destacou a emoção de receber o
troféu de ouro em uma premiação
internacional.

Assessoria

Foto: PRF

Veículo roubado em MG, estava com as placas trocadas

A

Polícia Rodoviária
Federal de Cáceres
localizada na BR 070 Km
741, abordou ontem,(9) das
1 3 h 0 0 , o v e í c u l o
FORD/RANGER de placas OQQ
6577/MG conduzido pelo Sr. J. C.
S. (26), (nome não fornecido,só
iniciais), morador da cidade de
Mirassol D'Oeste e
em
fiscalização nos itens
identificadores verificou-se que
havia indícios de adulteração,

sendo constatado que o veículo
original possui ocorrência de
roubo/furto em Minas Gerais
sendo suas placas originais OQV
4793/MG.
O condutor alegou que
recebeu o veículo de um amigo na
cidade de Cáceres /MT e que
levaria até a cidade de Mirassol
D'Oeste/MT onde seu amigo
pegaria o carro de volta.
Ocorrência encaminhada para a
Depol Civil de Cáceres.

Cáceres-MT, quinta-feira 10 de agosto de 2017

GERAL

DESCARRILHO
Ex-governador Silval Barbosa admitiu, em depoimento ao MPF, que o seu grupo
político fez um acordo para receber R$ 18 milhões de propina do Consórcio VLT

Operação da PF apura fraudes
milionárias do VLT em Cuiabá
PGR-MT c/ Redação

Foto: Silveira Silva

Silval posa ao lado da galinha dos ovos de ouro da Copa

A

operação que apura fraudes em
obras do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) em Cuiabá e em
Várzea Grande, região metropolitana, foi
deflagrada ontem, (9) pela Polícia Federal
de Mato Grosso. Segundo a PF, são 18
mandados de busca e apreensão, que
devem ser cumpridos em Mato Grosso,
Minais Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
e Paraná. As obras do VLT estavam
previstas para a Copa do Mundo, de 2014,
e estão paradas desde dezembro de 2014.
De acordo com a PF, a operação
'Descarrilho' apura crimes de fraude em

procedimentos licitatórios, associação
criminosa, corrupção ativa e passiva,
peculato e lavagem de capitais que teriam
ocorrido durante a escolha do modal do
VLT e a execução da obra na capital matogrossense.
Do total de 18 mandados de
busca e apreensão, 10 são em Cuiabá, um
em Várzea Grande, um em Belo
Horizonte (MG), um no Rio de Janeiro
(RJ), um em Petrópolis (RJ), dois em São
Paulo (SP) e dois em Curitiba (PR). Os
policiais federais cumprem ainda um
mandado de condução coercitiva na

capital mato-grossense. A PF não
divulgou quem são os nomes dos alvos da
operação.
A investigação colheu
elementos pelo Ministério Público
Federal (MPF) e pela Polícia Federal que
apontam indícios de acertos de propina
com representantes de empresas
integrantes do Consórcio VLT CuiabáVárzea Grande, bem como desvio de
recursos por intermédio de empresas
subcontratadas pelo consórcio.
Com R$ 1 bilhão já investido, a
obra do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT), que deveria ter ficado pronta para
atender a demanda da Copa do Mundo de
2014, completou dois anos e sete meses
parada. Conforme o governo, o maior
impasse é em relação ao custo para
concluir o projeto.
O estado diz já ter repassado R$
1.066 bilhão às empresas e que o
consórcio chegou a pedir mais R$ 1,2
bilhão para terminá-la. Inicialmente, esse
projeto estava orçado em R$ 1,4 bilhão.
Ou seja, deve custar o dobro que o
orçamento inicial.
O ex-governador Silval Barbosa
(PMDB) admitiu, em depoimento ao
Ministério Público Federal, que o seu
grupo político fez um acordo para receber
R$ 18 milhões de propina do grupo CR
Almeida, que integra o Consórcio VLT
Cuiabá-Várzea Grande. A informação
consta no pedido do MPF que resultou na
Operação Descarrilho, ontem (9).
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BOLA PARADA

A vitória na abertura do returno, não tirou o Verdão do Norte da zona de rebaixamento, mas fez o time ganhar uma posição, mais próximo de deixar o Z-4

Luverdense derrota o
desfalcado Juventude

Redação c/ Lance

Foto: Leopoldo Heitor

N

a noite desta terça-feira,
o Luverdense
conquistou uma grande
vitória no estádio Passo das
Emas, com um golaço de falta do
meia Marcos Aurélio, batendo o
Juventude por 1x0, vitória até
certo ponto merecida, mas
graças a anulação de um gol do
visitante.
O jogo foi bem
concorrido, com chances para os
dois lados, principalmente para
os donos da casa, entretanto,
além do gol de bola parada

assinalado por Marco Aurélio e o
do Juventude anulado pelo
árbitro, a partida não teve mais
gols. A vitória não tirou o
Verdão do Norte da zona de
rebaixamento, mas fez o time
ganhar uma posição e um pouco
mais próximo de deixar o Z-4.
Para o comando técnico
do verdão sulista, o Juvi dos
Pampas não contar com seis
jogadores que vinham sendo
titulares, como Domingues,
Tinga e Tiago Marques e a
partida teve um início intenso

que determinou o resultado final.
Com três minutos de
jogo, o Luverdense aproveitou a
principal chance que teve na
partida. Marcos Aurélio cobrou
falta no canto e abriu o placar,
Luverdense, 1 a 0.
Atrás no placar, o Ju foi
ao ataque em busca do empate.
Aos 16, Vidal cruzou e Caprini
finalizou rasteiro, com desvio,
ao lado. Aos 29, o Verdão de
Lucas tentou com Paulinho, mas
Oliveira fez bela defesa. Antes
do término da primeira etapa, aos

DUELO NOS TATAMIS

Cáceres vai ao estadual
com 70 feras da W-Kan

N

os dias 19 e 20 deste
mês, acontece em
Cuiabá, o Estadual de
Karatê, nas dependências do
Ginásio Dom Aquino, com a
participação de várias academias
do estado e Cáceres se fará
presente através dos lutadores da
Academia W-Kan, do mestre
Valdo Silva, 4º Dan, 19 vezes
campeã do estado, portanto
invicta, desde a sua criação e
instalação.

A W-Kan participa deste
estadual com 70 atletas de 7 a 51
anos, de faixas branca à preta nas
modalidades masculino e
feminino, sob. o comando de
Mestre Valdo e supervisão de
Cleonice Munhoz de Oliveira.
Para mais esta
empreitada, os alunos de mestre
Valdo, que colecionam medalhas
e troféus pelas vitórias no tatami,
seja Kata ou Kumite, contam
com o apoio da Secretaria
Foto: Divulgação

Equipe da W-Kan para o estadual 2017

Municipal de Educação de
Cáceres que cedeu dois ônibus e
do Rotary Clube que patrocina o
projeto de segurança nas escolas,
com destaque para o Empa e
ajudando as crianças do Jardim
Paraíso. Ressalte-se também o
trabalho da W-Kan com as
crianças do IEC, em parceria
com a Duque de Caxias.
Conforme explicou
mestre Valdo, o Karate consiste
em uma arte marcial japonesa,
um método de ataque e defesa
pessoal que inclui diversas
técnicas executadas com as mãos
desarmadas.
Portanto, nas lutas, os
caratecas só podem usar as
armas de combates naturais, ou
seja, o próprio corpo (mãos,
braços, pés, pernas, etc.),
incluindo os bons reflexos de
visão e a inteligência.
E assim como os
Karatecas de vários municípios
de Mato Grosso, que se
preparam para a disputa do
Campeonato Estadual de Karatê
Shotokan, os da W-Kan também
afiam suas garras para mais um
embate em nível estadual, e com
certeza,voltar com títulos,
medalhas e troféus.

Cáceres-MT, quinta-feira 10 de agosto de 2017

Poucas chances de gols no duelo Lec x Juvi

41, Juninho pegou rebote dentro
da área e finalizou de esquerda,
mas a bola passou rente à trave.
Para o segundo tempo,
Felipe Lima entrou na vaga de
Fahel. Aos 6, Vidal apareceu na
área e finalizou forte, por cima
do gol. Aos 31, Caion recebeu na
área, girou e finalizou forte, com
leve desvio da marcação, quase
marcando o gol de empate.

Depois, o Ju tentou
assustar com cruzamentos, mas a
defesa da equipe mandante
afastou o perigo.
O time mato-grossense
volta a campo somente daqui 10
dias, quando enfrenta o CRB,
pela 21ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, às
15h30, no estádio Rei Pelé, em
Maceió.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Hoje é um dia muito especial
para a família Martins, que
comemora mais um ano de vida
do patriarca Roney Martins, que
recebe os abraços da esposa
Ilma, dos filhos, netos, bisnetos
e amigos. Nós da família do
JCC desejamos que todos os
dias de sua vida sejam
preenchidos com muita paz,
amor, boas amizades e infinitas
bênçãos. Feliz Aniversário! Na
foto Roney com a esposa Ilma e
a filha Ronilma.

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

O Rio de Janeiro continua lindo...e quem está curtindo
as belezas da cidade maravilhosa é o amigo Edson
Flávio a quem desejamos uma ótima estada.

Nosso bom dia com votos de rápida recuperação as irmãs Barbara e
Byanca Forgiarini Bastos. Deus sempre no comando. Grande beijo.

***************************
Áries

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno
e faz um tenso aspecto com Mercúrio
em Virgem deixando você mais fechado
e introspectivo, mais voltado para o seu
mundo emocional mais profundo. O
momento é bom para o planejamento de
um projeto, que envolva uma sociedade
ou parceria financeira. Deixe para pedir
um empréstimo no fim do mês.

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno e
faz um tenso aspecto com Mercúrio em
Virgem deixando você mais distante e
mentalmente confuso. Um projeto ou
promoção podem ser adiados para o
próximo mês. O momento pede
distanciamento da vida social e
momentos de interiorização e reflexão.
Dia ótimo para estudos psicológicos.

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno e
faz um tenso aspecto com Mercúrio em
Virgem indicando um dia de maior
envolvimento e contato com seus
anseios espirituais. O dia é ótimo para a
prática da meditação ou estudos
relacionados à evolução espiritual. Um
projeto que envolve pessoas
estrangeiras pode ser adiado.

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno e
faz um tenso aspecto com Mercúrio em
seu signo tornando-o confuso e voltado
para as questões subjetivas da vida. Você
estará mais aberto e receptivo, mas mais
passivo e voltado para suas relações
afetivas. Deixe para firmar ou assinar uma
sociedade ou parceria comercial para
daqui algumas semanas.

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno
e faz um tenso aspecto com Mercúrio
em Virgem deixando seu dia confuso,
assim como seus processos mentais e
intelectuais. Um projeto esperado, pode
ser adiado, assim como o início de um
novo emprego. O momento é bom para
o planejamento de novos projetos. Sua
saúde estará mais frágil.

Lua entra em Peixes, se une a Netuno
Escorpião eAfaz
um tenso aspecto com Mercúrio

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno e
faz um tenso aspecto com Mercúrio em
Virgem indicando um dia de confusões
mentais e intelectuais, pois você estará
imensamente subjetivo. Procure adiar
negociações e acordos por algumas
semanas, assim como a assinatura de
documentos importantes. Um contrato
começa a ser negociado, mas pode
apresentar confusões.

Lua entra em Peixes, se une a Netuno
Aquário eAfaz
um tenso aspecto com Mercúrio

Virgem

Lua entra em Peixes, se une a Netuno
Capricórnio
Sagitário eA faz
um tenso aspecto com Mercúrio
em Virgem indicando um dia de
reclusão e necessidade de ficar perto
dos seus. A vida doméstica ganha força,
assim como atividades dentro de sua
casa. A compra ou venda de um imóvel
pode ser adiada ou apresentar algumas
confusões.

*************************
A Lua entra em Peixes, se une a Netuno e
faz um tenso aspecto com Mercúrio em
Virgem trazendo confusão e mal
entendidos a projetos que envolvam uma
equipe de trabalho. Você vai preferir
ficar na sua, distante das atividades
sociais. Um amigo querido pode estar
passando por algum problema de saúde.
Ele vai precisar de sua presença.

A Lua entra em Peixes, se une a Netuno e
faz um tenso aspecto com Mercúrio em
Virgem indicando um dia de emoções
confusas e estranhamento de maior
contato com emoções e sentimentos. No
trabalho, você pode sentir-se como um
peixe fora d'água, no entanto, essa
energia é passageira. Evite trabalhos que
exijam raciocínio lógico.

Leão

Uma excelente quinta-feira ao radialista
Edmilson Tavares, que comanda o programa
Alto Astral na Radio Difusora FM. Sucessos!!!

Gêmeos

Libra

em Virgem indicando um dia de
confusões em sua vida material e
financeira. Adie, se puder, a assinatura
de um novo contrato envolvendo o
aumento de seus rendimentos, assim
como qualquer novo investimento.
Organize suas finanças.

Câncer

em Virgem deixando você mais
fechado e distante das atividades
sociais. Você estará mais voltado para o
seu mundo emocional e para as relações
afetivas. Um romance pode começar a
ser desenhado pelo Universo e trazer
algumas confusões pessoais.

Peixes

A Lua entra em seu signo, se une a
Netuno e faz um tenso aspecto com
Mercúrio em Virgem indicando um dia
de dificuldades relacionadas ao mundo
mental e objetivo. O momento é ótimo
para a prática do yoga e da meditação,
mas ruim para qualquer atividade
intelectual e estudos. Se puder, adie a
assinatura de documentos importantes.

