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A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro, indicando um dia de 
movimento positivo em 
projetos profissionais e 

planos de negócios, que serão colocados 
imediatamente em prática. O momento 
pode estar relacionado a aprovação de 
um projeto ou promoção.

Esotérico

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
seu signo, indicando um 
dia de movimento em 
projetos de médio prazo, 

especialmente se estiver envolvido com 
publicações e empresas multinacionais. 
Uma viagem internacional pode ser 
marcada ou realizada.

A Lua entra em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro, indicando 
um dia  de  acordos  e  
negociações que envolvam 
uma sociedade ou parceria 

financeira. O momento pode estar 
relacionado a um novo investimento, a 
venda de um bem de herança ou a partilha 
em um processo de divórcio.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro, indicando um dia de 
movimento agradável na 

vida social e relacionamentos pessoais e 
profissionais. O dia é ótimo para estar 
com os amigos. Uma sociedade 
comercial pode começar a ser negociada. 
Um namoro pode começar.

A Lua entra em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro, indicando 
um dia intenso e produtivo, 
especialmente no trabalho. 
O momento pode estar 

relacionado a um novo projeto, que trará 
estabilidade e estruturas em sua vida. Se 
estiver desempregado, uma boa notícia 
pode chegar.

A Lua entra em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro, indicando 
um dia de interiorização e 
planejamento de novos 
passos para projetos já em 

andamento. O dia é ótimo para a 
organização de gavetas e papéis, 
especialmente relacionada ao trabalho.

A Lua entra em Capricórnio, 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro, indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 
d o m é s t i c a  e  o s  

relacionamentos familiares. O momento 
pode estar relacionado com o início de 
uma reforma ou mesmo com a negociação 
de um imóvel de família.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro, indicando um dia de 
acordos e negociações que 
envolvem um novo projeto, 

que pode levar rapidamente a um novo 
contrato. A comunicação melhora e tudo 
o que se relaciona com ela. Dia ótimo 
para vendas e o comércio.

A Lua entra em seu signo, 
recebe um ótimo aspecto 
de Marte em Touro, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  
movimentado em que você 

pode estar mais assertivo e decidido a 
encontrar soluções para pequenas 
dificuldades e determinado a alcançar 
suas metas. Hoje pode ser um dia de 
grandes conquistas.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro, indicando um dia de 
movimento agradável na 

vida social e aproximação de amigos. O 
dia pode ser bastante positivo para os 
trabalhos em equipe e para novos 
contatos comerciais com grandes 
empresas.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro, indicando um dia de 
movimento na vida social e 

aproximação de uma pessoa especial, 
que pode mexer com seu coração. Um 
romance pode começar para virginianos 
solitários. Algo mais sério pode ser 
desenhado pelo Universo.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Touro, indicando um dia de 
movimento positivo para 

suas finanças. Um projeto ou contrato 
pode ser aprovado. A compra ou venda 
de um bem, móvel ou imóvel, não está 
descartada. O dinheiro chega com mais 
facilidade.

By Rosane Michels

Em comemoração aos 114 anos do Rotary 
Internacional, o Rotary Club de Cáceres 
promoveu na noite de quarta-feira um jantar 
festivo com a posse de novos companheiros que 
assumiram a sublime missão do voluntariado 
honrado o lema rotário "Dar de Si, sem pensar 
em Si". A noite foi marcada por muito 
companheirismo e boas vindas aos novos 
integrantes. Confira os melhores momentos.
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Cinco  vereadores de Glória 
D'Oeste, município da Região Oeste 
de Mato Grosso, foram vítimas de um 
a c i d e n t e  n a  B R - 0 7 0 ,  n a s  
proximidades da Fazenda conhecida 
como 'Xororó'. 

A iniciativa multidisciplinar irá 
aplicar a ferramenta Fazenda Pantaneira 
Sustentável, produzida pela Embrapa 
Pantanal, em fazendas-piloto no estado. 
Por meio de um software, a FPS elabora 
diagnósticos das propriedades e mensura 
o nível de sustentabilidade em cada uma.
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O Encontro de Oração Água-Viva acontece há 27 anos e esse 
ano tem uma edição muito especial que conta com a participação de 
pregadores e animadores que participaram da história desse evento 
desde a sua fundação. O tema desse ano é “O Teu amor me 
sustentará”, o encontro acontece no período de 03 a 05 do corrente 
mês, no Estádio Geraldão.Página 03

ENCONTRO DE ORAÇÃO

Carreata aquece os preparativos em
Cáceres para o XXVII "Água Viva"

Água Viva reúne há 27 anos milhares de fiéis em Cáceres

Fotos: Divulgação

AQUAPLANAGEM

Vereadores de Gloria D'Oeste
sofrem acidente na BR-070

Os cinco ocupantes 
saíram ileso do acidente

Foto: Reprodução

TECNOLOGIA

Sindicato Rural de Cáceres participa  do
Projeto Fazenda Pantaneira Sustentável

Reunião traçou metas e 
tarefas a serem desenvolvidas

Foto: Famato

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação 
Carnaval 2019 em Mato Grosso, assim como em todo o Brasil, a 
partir de hoje. A ação é mais uma etapa da Operação Integrada 
Rodovida, que começou no dia 14 de dezembro de 2018 e se 
encerrará no próximo dia 10 de março. A Operação Carnaval seguirá 
até às 23h 59 de quarta-feira (06). Página 04

POLICIAMENTO PREVENTIVO

PRF inicia hoje Operação Carnaval
nas rodovias federais de Mato Grosso

Foto: Divulgação

Policiamento preventivo inicia hoje e segue até dia 06

Gefron recupera 
BMW e Fiat Toro 
prestes a adentrar 
no país boliviano

SELO DE QUALIDADE

Página 03

Laboratórios Exame e 
Clinicáceres conquistam

certificado internacional de 
qualidade ISO:9001

Página 04
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A f i s c a l i z a ç ã o  e  o  
policiamento serão intensificados 
por meio de rondas ostensivas na 
BR-070, BR-364 BR-174, BR-158 
e BR-163 e do posicionamento 
estratégico das viaturas e policiais 
ao longo dos trechos mais 
movimentados, como Cuiabá – 
Rondonópolis e Nova Mutum – 
Sinop, nos perímetros urbanos e 
onde há festejos, como no acesso 
aos municípios de Santo Antônio 
de Leverger e de Nossa Senhora do 
Livramento (BR-070).
Restrição de tráfego – A PRF 
também faz um alerta aos 
motoristas profissionais. Como 
acontece em todos os feriados 
prolongados, em alguns dias e 
horários, nas rodovias de pista 
simples, há proibição do tráfego de 
veículos ou combinações de 
veículos, portando ou não 
Autorização Especial de Trânsito 
(AET) ou Autorização Específica 
(AE), que excedam os seguintes 
limites: Largura máxima: 2,60 
metros; Altura máxima: 4,40 
metros; Comprimento total de 
19,80 metros; e Peso Bruto Total 
Combinado (PBTC) para veículos 
ou combinações: 57 toneladas.

A res t r i ção  abrange  
Combinações de Veículos de 
Cargas (CVC), Combinações de 
Transporte de Veículos (CTV) e 
Combinações de Transporte de 
Veículos e Cargas Paletizadas 
(CTVP).

No feriado de carnaval, os 
dias e horários de restrição serão: 
Dia 01 (sexta-feira) – 16h às 22h; 
Dia  02 (sábado) – 06h às 12h; Dia  
05 (terça-feira) -16h às 22h e dia 
06 (quarta-feira) – 06h às 12h.

d i r e ç ã o  é  u m a  d a s  
principais preocupações do órgão. 
A PRF também intensificará a 
f i sca l i zação  nas  condutas  
consideradas mais gravosas como 
ultrapassagens indevidas, excesso 
de  ve loc idade  e  f a l t a  de  
equipamentos de segurança 
(capacete, cinto de segurança e 
dispositivos para o transporte de 
crianças).

A estratégia da PRF é 
oferecer reforço concentrado no 
policiamento preventivo em locais 
e horários de maior incidência de 
a c i d e n t e s  g r a v e s  e  d e  
criminalidade e diminuir o fluxo 
dos veículos de carga em dias de 
maior circulação de veículos leves. 
A fiscalização contará com reforço 
do efetivo, somando ao efetivo 
operacional PRFs que atuam no 
serviço administrativo.

 f i s c a l i z a ç ã o  s e r á  
intensificada nas rodovias Afederais de todo o estado, 

e s p e c i a l m e n t e  e m  p o n t o s  
estratégicos com maior incidência 
de acidentes A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) inicia a Operação 
Carnaval 2019 em Mato Grosso, 
assim como em todo o Brasil, a 
partir de hoje. A ação é mais uma 
etapa da Operação Integrada 
Rodovida, que começou no dia 14 
de dezembro de 2018 e se 
encerrará no próximo dia 10 de 
março. A Operação Carnaval 
seguirá até às 23h59 de quarta-
feira (06).

O Carnaval é um dos 
per íodos mais  cr í t icos  do 
calendário nacional de operações 
da PRF, pois conta com grande 
fluxo de veículos nas rodovias 
federais e a combinação de álcool e 

original do veículo seria 
IWV-6767 da cidade de São 
Leopoldo (RS).

Segundo o comandante do 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron-MT), José Nildo 
Oliveira, somente nestes 7 dias 
foram recuperados 11 veículos 
produtos de furtos e roubos prestes a 

Já BMW X3 avaliada em 
270 mil reais, o condutor teria 
apresentado o CRLV da mesma, 
porém foi verificado tratar-se de 
documento falso, e foi observado 
indícios de adulteração de sinal 
identificador de veículo. Em uma 
checagem no sistema constatou-se 
ser produto de roubo e a placa 

 oliciais do Grupo Especial de 
F r o n t e i r a  -  G e f r o n ,  Precuperam na manhã desta 

quarta-feira (27), dois veículos 
roubados, sendo um Fiat Toro e uma 
BMW X3 avaliada em 270 mil reais.

O s  v e í c u l o s  e r a m  
conduzidos por Aldeir Veridiano da 
Silva (45 anos) e Clovis Santos (22 
anos), os mesmos levariam os 
veículos até a fronteira e entregariam 
aos outros comparsas.

De acordo com os policiais 
do Gefron o veículo Fiat Toro foi 
abordados na MT 265, pouco tempo 
após  serem roubados pelos  
criminosos em Mirassol, fato é que 
as vítimas sequer haviam ainda 
r e g i s t r a d o s  o  B o l e t i m  d e  
ocorrências.

Na tentativa de ludibriar a 
policiais o condutor da Fiat Toro 
teria dito que havia pego o veículo no 
intuito de ir até uma fazenda, 
localizada nas próximas a linha de 
fronteira buscar uma novilha.

A vítima foi amarrada, 
enquanto os marginais levaram os 
veículos da residência, além de 
outros pertences.

principalmente em relação a 
nossa rodovia que liga Gloria D'Oeste a 
Quatro Marcos que está em péssimas 
condições.  

Essa é a vida que levamos, 
tentando  resolver problemas da rodovia 
do nosso município e sofremos um 
acidente numa rodovia federal e com 
melhores condições de trafegabilidade 
do que a nossa . 

Saímos de casa pra cumprir 
nossos deveres e só Deus pra nos 
proteger”. Comovido disse o vereador 
Godoi.

Os políticos envolvidos no 
acidente foram: O presidente da 
Câmara de Vereadores de Gloria 
D'oeste Sebastião da Silva, os 
vereadores Edilson Martins dos Santos 
(Godoi), José Gilmar Remédio, Gean 
Carlos Alves, e Adriano Jose dos 
Santos.

 inco  vereadores de Glória 
D'Oeste, município da Região COeste de Mato Grosso, foram 

vítimas de um acidente na BR-070, nas 
proximidades da Fazenda conhecida 
como 'Xororó'.

Segundo o vereador Godoi, 
que também estava no veiculo, o fato 
aconteceu por volta das 16h desta 
quarta-feira (27), quando estavam vindo 
de uma viagem a Cuiabá. 

Segundo Godoi o veiculo 
conduzido pelo vereador estava em 
velocidade normal, mas o trecho possui 
rebaixamento causado por caminhões e 
carretas pesadas, e havia poças de água e 
o veiculo aquaplanou e tombou ao lado 
da pista.

“Felizmente nada aconteceu 
conosco. Saímos de nosso município 
para fazer intervenções junto ao governo 
do Estado e a parlamentares estaduais, 

POLICIAMENTO PREVENTIVO

PRF inicia hoje Operação Carnaval
nas rodovias federais de Mato Grosso
Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

NO FLAGRA

Gefron recupera BMW e Fiat Toro
prestes a adentrar no país boliviano
Joner Campos

BMW roubada no Rio Grande do Sul, avaliada em 270 mil

Foto: Gefron

A fiscalização contará com reforço do efetivo, somando ao efetivo operacional PRFs que atuam no serviço administrativo

Foto: Reprodução

AQUAPLANAGEM

Vereadores de Gloria D'Oeste
sofrem acidente na BR-070

Quatro Marcos Notícias

Carro tombou na lateral da pista de rolamento

PRF inicia ação preventiva com teste de bafometro e rada móvel
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assegurou Francis.
O secretário de Saúde, 

Tonny Mendes, afirmou que a van é 
de suma importância para a 
continuidade dos atendimentos, 
principalmente para os profissionais 
do CEO, Centro de Especialidades 
Odontológica,  para diversos 
trabalhos com a comunidade e, 
principalmente, para o tratamento na 
zona rural do município, sendo de 
suma importância para garantir as 
a t i v i d a d e s  d e  s a ú d e  b u c a l  
desenvolvida pelo município, 
através do Sistema Único de Saúde, 
me lhorando  os  ind icadores  
obrigatórios de saúde nacional, com 
visitas domiciliares e levando 
campanha  de  prevenção  às  
comunidades da zona rural do 
município.

O veículo será usado para 
atender bairros da cidade também.

om a finalidade de dar 
atendimento aos serviços de Csaúde na zona rural, a 

Prefeitura de Cáceres acaba de 
comprar uma van novinha que irá 
transportar crianças até os postos de 
atendimentos odontológicos.  
Também poderão ser usadas a fim de 
levar médicos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem até os 
postos de saúde do interior do 
município.

É um veículo confortável 
para o transporte de até 15 
passageiros, conseguido através da 
gestão do Governo municipal junto 
ao Governo federal.

Ao receber a nova viatura, o 

prefeito Francis Maris Cruz 
disse que o veículo é mais uma 
ferramenta que se junta à frota 
adquirida nesses seis anos de 
mandato. “Quando assumimos, só 
havia carros, caminhões e tratores 
velhos, muitos, baixados em oficina 
e alguns caindo aos pedaços. 

Com todas as dificuldades 
em conseguir recursos fomos 
investindo aos poucos. Somamos à 
nossa capacidade de gestão o 
empenho em conseguir dos poderes 
estadual e federal dinheiro e 
equipamentos como essa van. E 
assim, hoje temos o grande orgulho 
de contar com a renovação de uma 
frota que atende a população”, 

EXCELENTE! Também 
realiza controle inter-laboratorial 
com o Laboratório Diagnosticos do 
Brasil – PR e controle interno de seus 
exames.

Qualidade sempre foi um 
diferencial destas empresas, prova 
disso é que em Outubro de 2018  
conquis taram a cer t i f icação 
internacional de qualidade ISO 

são feitos através de código 
de barra, os resultados em sua 
maioria interfaceados e 80% dos 
exames liberados no mesmo dia. E 
essa qualidade está à disposição da 
população de Cáceres e região. 
Oferecendo aos seus clientes wi-fi 
gratuito, aviso por SMS de liberação 
dos laudos e acesso aos resultados 
a t r a v é s  d a  i n t e r n e t  p e l o  
site:www.examecaceres.com.br.

O s  L a b o r a t ó r i o s  
Clinicáceres e Exame também 
disponibilizam aos seus clientes 
serviço de coleta em domicílio e 
empresas. 

Agora com uma nova 
unidade nas Clínicas IDEALE – 
Cooperação Integrada de Saúde, 
localizada no antigo prédio do 
hospital Santa Lúcia, com amplo 
estacionamento.

9 0 0 1 ,  a t r a v é s  d a  
certificadora BRTUV e homologada 
pelo INMETRO e pela IAF 
(International Acreditation Forum). 
É o primeiro laboratório da região a 
obter a ISO 9001.

“Em parce r i a  com o  
SEBRAE Cáceres, conseguimos 
padronizar  todos os nossos 
processos, dar maior segurança nas 
atividades diárias de nossos 
colaboradores, além de uma 
qualidade melhor na prestação de 
serviços para os nossos clientes. 

Após a certificação ficou 
mais fácil a administração das 
empresas que hoje já atua também 
em SINOP – MT” mencionou a 
Gerente Administrativo e também 
Sócia Proprietária, Lívia Iannella 
Alves.

A totalidade dos processos 

pessoas devem participar da 
extensa programação que inclui 
apresentações culturais, palestras, 
adorações e missas, com a presença 
todos os dias  do cantor  Flávio Amorim.

Registrado como o maior 
evento da Renovação Carismática 
Católica, o Água Viva já se consolidou 
como o  maior encontro de oração da 
região A coordenação do evento, espera 
para esta edição um público de mais de 
20 mil pessoas, que estarão durante os 
três dias em conexão com Deus.

O Encontro contará com a 
presença dos  Bispos Dom Jacy e Dom 
José e de muitos padres da diocese que 
estarão celebrando as missas e 
atendendo confissões.

om o tema "O Teu Amor me 
Sustentará", começa neste Cdomingo (03) em Cáceres, o 

encontro de oração "Água Viva",  
promovido pela Igreja Nossa Senhora 
Aparecida. Integrando os preparativos, 
acontece hoje, a partir das 17h 30, uma 
carreata com concentração e saída da 
Igreja Nossa Senhora Aparecida, no 
Bairro Jardim São Luiz, que percorrerá 
as principais ruas e avenidas da cidade, 
convidando a comunidade para o 
encontro.

A programação que acontece 
de 03 a 05 de Março,  iniciará todos os 
dias as 14h, no Estádio Geraldão, 
encerrando sempre com a Santa Missa 
as 18h. Até terça-feira, 05, milhares de 

 rede de Laboratórios de 
análises Clínicas, Exame e AClinicáceres, que atende 

Cáceres e região, teve sua fundação 
no ano de 1985, se consolidando 
através da excelência de seu trabalho 
e acima de tudo da ética profissional, 
tornando-se referência na região 
atuante no estado de Mato Grosso. É 
uma rede comprometida com o 
crescimento dos municípios onde 
atua e ao longo destes mais de 30 
anos sempre esteve investindo em 
melhorias para melhor servir seus 
clientes.

Na matriz, Cáceres – MT, 
sua equipe de responsáveis técnicos 
são qualificados na melhor e mais 
antiga universidade de Farmácia e 
Bioquímica – UFOP – Universidade 
Federal de Ouro Preto-MG, com 
especializações em Analises 
Clinicas, Citologia e Hematologia. 
Todos os seus demais colaboradores 
da área técnica são formados na área 
ou são acadêmicos de Farmácia-
Bioquímica ou Biomedicina. 

A empresa incentiva e 
i n v e s t e  n o  a p r i m o r a m e n t o  
profissional dos seus colaboradores 
e sempre marca presença no 
Congresso Brasileira de Análises 

Cl in icas .  A educação 
continuada é prática obrigatório há 
mais de 2 décadas.

Os laboratórios participam 
do principal programa de controle de 
qualidade do país, o Programa 
Nacional de Controle de Qualidade 
(PNCQ) da Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas (SBAC), sempre 
recebendo a certificação de 

SELO DE QUALIDADE

Laboratórios Exame e Clinicáceres conquistam
certificado internacional de qualidade ISO:9001

Os laboratórios participam do principal programa de controle de qualidade do país

Redação c/ Assessoria Foto: Divulgação

SAÚDE E PREVENÇÃO

Prefeitura adquire van para transporte de crianças
da zona rural até postos de atendimento odontológico
Assessoria

Foto: Assessoria

Van adquirida para prestar atendimento as crianças da zona rural

ENCONTRO DE ORAÇÃO

Carreata aquece os preparativos em
 Cáceres para o XXVII "Água Viva"
Da Redação

Foto: Divulgação

Padre Haroldo durante celebração do Água Viva

Laboratórios recebem ISO 9001
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Para ser efetiva, a reforma 
tributária brasileira tem vários 
desafios a enfrentar. Um deles, com 
certeza é a redução das desigualdades 
sociais através da tributação conforme 
a capacidade de contributiva de cada 
um.

A carga tributária brasileira, 
calculada aproximadamente em 32% 
está centrada nos impostos sobre o 
consumo de bens e serviços. Segundo 
o IBGE a renda per capita média do 
brasileiro é de R$ 1.247,00 por mês e 
as famílias gastam grande dessa renda 
com impostos.

O Brasil não tributa lucros e 
dividendos, estimados em mais de 70 
bilhões, mas tributa pesadamente os 
mais pobres. A tributação de lucros e 
dividendos deveria ocorrer em 
contrapartida da redução dos impostos 
indiretos.

O financiamento do déficit 
público não poderia pesar tanto sobre a 
parcela mais pobre da população. A 
tributação atual desestimula a renda 
pela produção e trabalho e torna mais 
atrativa a renda do capital. Para 
alcançar o crescimento econômico 
deve-se incentivar a produção em 
detrimento ao rentismo.

No Brasil, o grande vilão da 
redução da desigualdade social é a 
tributação regressiva, que penaliza 
justamente quem tem menor renda. 

Segundo dados da Oxfam, a 
população 10% mais rica gasta cerca 
de 21% de sua renda em impostos, 
enquanto a população 10% mais pobre 
gasta 32%, sendo a maior parte 
destinada a impostos indiretos. Ou 
seja, quanto mais pobre mais impostos 
p a g a m  p r o p o r c i o n a l m e n t e .  
Precisamos atacar a regressividade 
dos impostos.

Na proposta de Reforma 
Tributária, aprovada na comissão 
especial da Câmara dos Deputados em 
dezembro de 2018, foram registrados 
alguns avanços para reduzir a 
desigualdade social. Exemplo é a 
isenção total de tributos sobre 
remédios e alimentos a pessoas 
carentes. 

A ideia é devolver todos os 
impostos sobre produtos alimentícios 
e remédios que a pessoa consumir, 
mediante cadastro social para 
comprovação da condição de baixa 
renda. Houve avanços também quanto 
à tributação do patrimônio e a renda.

A proposta pretende tributar 
aeronaves e embarcações, através do 
IPVA. Certamente haverá uma 
segregação entre aqueles destinados a 
uso particular e recreação daqueles 
destinados ao transporte público. 
Segundo dados da Agência Nacional 
da Aviação Civil – ANAC existem 
mais de 22 mil aeronaves, sendo que 

transporte privado.  
Além das aeronaves, o texto da 

Reforma Tributária tem previsão de 
incidência de IPVA para embarcações, 
tais como navios, iates, lanchas, jet ski 
e outros de esporte ou recreativos, 
e x c e t o  a q u e l a s  d e s t i n a d a s  
exclusivamente para pesca e no 
transporte de cargas.

Vejam que existem uma 
enorme base para ser explorada em 
impostos sobre o patrimônio, que 
poderiam reduzir, em contrapartida, os 
impostos indiretos, diminuindo a 
desigualdade social. 

Trazendo o assunto para o 
nosso quintal, o projeto de Reforma 
Tributária de Mato Grosso, enviado 
através da Mensagem do Executivo nº 
103/2018, prevê uma alíquota 
adicional de 2% destinado ao Fundo 
Estadual de Combate à Erradicação da 
Pobreza, incidentes sobre as operações 
com para embarcações, bebidas, joias, 
cosméticos e perfumes, o que pode 
reduzir as desigualdades sociais de 
Mato Grosso.  É uma grande 
oportunidade de gestão dos índices 
sociais de nosso estado.
 

RICARDO BERTOLINI é fiscal de 
Tributos Estaduais e diretor do 
Sindicato dos Fiscais de Tributos 
Estaduais (Sindifisco-MT).

Impressiona como uma vaga no 
Tribunal de Contas do estado gerou 
tantos comentários em Cuiabá. Antes 
até seria normal, pois a base quase total 
do emprego estava no serviço público 
e uma vaga no TCE era um prêmio.

Agora, com mais empregos na 
iniciativa privada, espanta que uma 
vaga de conselheiro seja tão 
comentada. Não se vê tanto alvoroço 
sobre nomeação ao Tribunal de Contas 
em outros lugares do país. Ou em 
Sinop, Rondonópolis ou Primavera.

Além disso, muitos Tribunais 
de Contas estão sob pressão da opinião 
pública de cada estado. Teve até gente 
propondo se criar um órgão federal, no 
lugar dos Tribunais de Contas, para 
vistoriar e seguir as contas estaduais. 
Outros querem acabar com os 
Tribunais e que sejam contratadas 
auditorias externas para as contas 
públicas.

Também se critica muito que os 
Tribunais só agem depois que o fato 
aconteceu. Pouco tempo atrás, para 
não ficar no pé somente dos Tribunais 
estaduais, o TCU, depois de mais de 
três anos da obra parada, “descobriu” o 
erro absurdo na construção do 
Hospital Júlio Muller na estrada de 
Santo Antonio de Leverger.

Virou chacota nacional o 
espanto, sincero ou fingido, de 
membros daquela corte federal de 
contas quando, nos depoimentos na 
Lava Jato, apareceram todas aquelas 
falcatruas sobre grandes obras 
públicas. 

Não se sabia dos incontáveis 
c a s o s  e m  M a t o  G r o s s o  d e  
superfaturamentos, de absurdos 
aditivos e nas tantas obras públicas 
mal feitas? As delações do Silval 
Barbosa e Pedro Nadaf mostraram isso 
à socapa. Como se explica tirar o 
Imposto de Renda da folha salarial 
para que o estado gastasse acima do 
limite da LRF em salários?

Seriam necessárias novas leis 
para que os Tribunais de Contas 
pudessem atuar de forma diferente. Se 
não houver mudanças, cada dia mais, 
com mídia social ajudando, aumentará 
o tiroteio em cima dessa entidade.

Voltando ao caso da nomeação 
de um conselheiro ao TCE. O fato 
importante foi à reação da sociedade e 
a forte atuação da imprensa e da mídia 
social sobre o assunto. Pressionada, a 
Justiça entrou no jogo e a nomeação 
feita pela Assembleia Legislativa foi 
suspensa.

A Assembleia Legislativa 
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CARNAVAL PREFEITURA

CARNAVAL CÂMARA

CARNAVAL BANCOS

CARNAVAL CORREIOS I

CARNAVAL CORREIOS II

RESIDÊNCIA MÉDICA/VAGAS

O prefeito Francis Maris Cruz, decidiu por 
mais um ano,  não acompanhar o decreto 
estadual que dá ponto facultativo na 
segunda-feira, portando a Prefeitura 
Municipal de Cáceres, estará trabalhando 
normalmente durante período de carnaval. 
O expediente será normal em todos os 
setores na segunda e quarta-feira.

Ao contrário do executivo, o legislativo 
cacerense só retornará com os trabalhos na 
quinta-feira, dia 07. O presidente da 
Câmara Municipal, vereador Rubens 
Macedo, considerando o Decreto do 
Governo do Estado, assinou a Portaria nº 
62/2019,   instituindo  ponto facultativo no 
âmbito do Legislativo, em razão do período 
de carnaval. A Portaria ainda estabelece 
que os prazos processuais que iniciarem e 
v e n c e r e m  n e s s e  p e r í o d o ,  s e r ã o  
prorrogados para o próximo dia útil, 
observando as regras legais. Bem como a 
sessão ordinária da semana acontecerá na 
quinta-feira,07, às 19 horas.

Muitas pessoas tem dúvidas sobre como 
vai ficar a questão do funcionamento das 
agências bancárias na semana de carnaval. 
De acordo com a Federação Brasileira de 
Bancos - Febraban, não haverá expediente 
bancário nos dias 4 e 5 de março, segunda e 
terça de carnaval. As agências bancárias 
voltam a abrir na quarta feira de cinzas, dia 
06/03 a partir do meio dia. No caso de 
boletos com vencimento nos dias 04 e 05 de 
março poderão ser pagos normalmente no 
dia 6, quarta-feira.

O atendimento dos Correios na sexta-feira 
(1º) e no sábado (2) todas as unidades 
funcionarão normalmente, bem como a 
rotina de entregas de cartas e encomendas. 
Já  nos dias 4 e 5, segunda e terça 
respectivamente, não haverá atendimento 
nas agências e nem entrega de objetos 
postais. Na quarta-feira, dia 6 de março, as 
atividades de distribuição domiciliária 
serão retomadas e as agências terão 
funcionamento normal, com abertura às 
9h.

Durante o feriado prolongado, é comum as 
pessoas perderem seus documentos. Para 
aqueles que se encontrarem nessa situação, 
os Correios disponibilizam o serviço de 
Achados e Perdidos. Quem encontrar 
documentos de outras pessoas pode 
entrega-los pessoalmente em qualquer 
agência dos Correios ou depositá-los nas 
caixas de coleta. Depois de cadastrados, os 
documentos ficam à disposição para serem 
resgatados pelo período de 60 dias. Após 
esse prazo, eles são encaminhados ao órgão 
emissor/origem.

Está aberto o processo seletivo para 
preenchimento de quatro vagas nas áreas 
de Pediatria e Cirurgia Básica, no 
programa de residência médica do Hospital 
Regional de Cáceres. Conforme o Edital, a 
inscrição deve ser feita exclusivamente via 
internet pelo site da SES-MT no período de 
1º a 07 do corrente mês.  O processo 
seletivo prevê prova teórica objetiva de 
caráter eliminatório e classificatório, que 
será realizada no dia 15 de março, com 
quatro horas de duração. A avaliação terá 
início às 8h do horário local e término às 
12h, sendo realizada no Auditório do 
Hospital Regional de Cáceres (Avenida 
Getúlio Vargas, n.º 1670, bairro Santa 
Isabel).

EDITORIA

apelou ao Tribunal de Justiça 
do Estado com a alegação de que 
sejam respeitadas suas prerrogativas 
em nomear um conselheiro. É válido o 
argumento, mas, rebate o Ministério 
Público, que se obedecesse também as 
qualificações especificadas na 
Constituição estadual quanto às 
nomeações.  Além da tal ilibada 
reputação o candidato teria que ter 
grandes conhecimentos jurídicos, 
financeiros, econômicos e em 
administração pública.

Algum conse lhe i ro  por  
indicação politica, recentemente ou no 
passado, tinha essas qualificações? 
Como é que os deputados estaduais 
aprovavam nomes passando por cima 
da Constituição criada pela própria 
Assembleia  Legislat iva? Era,  
convenhamos, um deboche. 
Como sonhar não custa nada, quem 
sabe, a partir de agora, se estabeleça 
novo marco para escolhas futuras de 
conselheiros. Até pouco tempo atrás se 
aprovava quem queria e da forma que 
queria. Certas nomeações eram 
simplesmente ridículas. Alguns não 
conseguiam articular um pensamento 
lógico inteiro.
ALFREDO DA MOTA MENEZES 
é analista político.

Parecia deboche

Reforma tributária
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Operário de Várzea 
Grande, novamente em Lucas 
do Rio Verde.

Pela Copa do Brasil, o 
Luverdense despachou o 
Figueirense e avançou para a 3ª 
fase da competição.

contra o Operário, dia 7 e 
deverá contar com força 
máxima. O último jogo do 
Luverdense foi sábado passado, 
no Passo das Emas, contra o 
Araguaia. 

O time só volta a jogar 

Botafogo respirava, o 
Cuiabá chegou novamente com 
chances de empatar. Aos 5 
minutos, Caio Dantas perdeu 
grande chance no cruzamento de 
Eduardo Ramos. O Cuiabá 
manteve a pressão por mais 
alguns minutos, com boas jogadas 
e bem organizado. Aos 23 
minutos, o goleiro Gatito, do 
Botafogo, fez bonita defesa. 
Danilo arriscou de fora da área e o 
goleirão defendeu.

O empate não saía, o 
Botafogo conseguiu criar boa 
jogada aos 26 minutos com 
Cícero no contra-ataque que ficou 
com Pimpão e mandou para o 
fundo das redes: 2 a 0. O gol 
t r o u x e  a l í v i o  p a r a  o s  
botafoguenses e certo desânimo 
para a equipe do Cuiabá. Aos 34, 
Pimpão entrou na grande área e 
Escobar o segurou. O árbitro 
estava em cima do lance e marcou 
pênalti. Erick cobrou no canto 
alto direito e marcou: 3 a 0. Nos 
acréscimos, aos 47, confusão 
entre o zagueiro Douglas Mendes 
e o atacante Pimpão que acabaram 
se estranhando. O mato-grossense 
levou cartão vermelho e um 
minuto depois acabou a partida.

O Cuiabá,  l íder  do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, chegou 
na segunda fase da Copa do Brasil 
deste ano após eliminar o 
Ypiranga (Amapá) e, além do 
estadual, também disputa o 
Campeonato Brasileiro da Série 
B.

Não deu para o Dourado. O 
Botafogo venceu, por 3 a 0 no 
Engenhão, e se classificou para a 
terceira fase da Copa do Brasil.

O primeiro tempo foi 
muito equilibrado, com o Cuiabá 
tendo boas chances de marcar. 
Gutierrez, um dos destaques do 
Cuiabá, mostrou cartão de visitas 
logo nos primeiros minutos, 
chegando bem na grande área mas 
s e  a t r a p a l h o u  e  p e r d e u  
oportunidade. Depois, o time 
carioca atacou e o goleiro Victor 
Souza ganhou na disputa com 
Gustavo Bochecha. Aos 12 
minutos, outro bom ataque, 
Marcelo Benevenuto chutou bem 
e Victor, mesmo com muita 

chuva, defendeu.  Aos 30, 
mais Botafogo no ataque. Kieza 
tentou uma bicicleta e a bola 
passou perto. O Cuiabá ainda 
criou boas jogadas e preocupou o 
adversário. Mas, aos 44, Erik 
recebeu cruzamento de Valencia 
pela direita e Victor não 
conseguiu fazer outra defesa: 1 a 0 
Botafogo.

Mesmo atrás no placar, o 
Cuiabá fez um bom primeiro 
tempo. No intervalo, o técnico 
Itamar corrigiu posicionamentos 
e o Cuiabá voltou pressionando. 
Gutierrez quase empatou a 
partida, aos 4 minutos. Ele cruzou 
da esquerda, Eduardo Ramos 
chutou bem e a bola passou perto 

ESTADUAL

Treinador do Luverdense diz que pausa no
campeonato favorece preparação do time

Só Notícias
Foto: Arquivo

Junior Rocha avalia como positiva a pausa no campeonato

O treinador está preparando a equipe para o jogo contra o Operário, dia 7 e deverá contar com força máxima

BOLA NA REDE

Botafogo goleia Cuiabá e avança
para a 3ª fase da Copa do Brasil

Só Notícias

ocorrer no dia 13. 
Se confirmar a gente 

poderá usar a mesma equipe nos 
dias 07 e 13, porque teremos 
tempo suficiente para o 
descanso,” afirmou Júnior 
Rocha.

O  t r e i n a d o r  e s t á  
preparando a equipe para o jogo 

 técnico do Luverdense, 
Junior Rocha, avaliou Ocomo positiva a pausa 

n o  C a m p e o n a t o  M a t o -
g r o s s e n s e  E l e t r o m ó v e i s  
Martinello e na Copa do Brasil 
para 'recuperar' a equipe após a 
maratona de jogos nas últimas 
semanas. 

No estadual, o grupo tem 12 
dias sem jogos.

“Essa parada para os 
festejos de carnaval é muito 
importante para recuperarmos 
todos os atletas. Estamos ainda 
no aguardo da CBF, quanto a 
confirmação da data do jogo da 
Copa do Brasil, que poderá 

Foto: Assessoria

Cuiabá perdeu por 3 x 0 para o Botafogo
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VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615
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SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
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 em início em Mato Grosso o 
Projeto FPS – Fazendas TPantaneiras Sustentáveis, 

realizado pela Embrapa Pantanal, 
Federação de Agricultura e Pecuária 
do Mato Grosso (Famato), Senar-MT, 
Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat), Sindicatos Rurais 
de municípios mato-grossenses e 
diversos parceiros.

A iniciativa multidisciplinar 
irá aplicar a ferramenta Fazenda 
Pantaneira Sustentável, produzida 
pela Embrapa Pantanal, em fazendas-
piloto no estado. Por meio de um 
software elaborado em parceria com a 
Embrapa Arroz e Feijão, a FPS 
elabora diagnósticos das propriedades 
e mensura o nível de sustentabilidade 
em cada uma. De 26 a 28 deste mês, 
representantes das entidades se 
reuniram com os presidentes dos 
sindicatos rurais de Cáceres e Poconé 
para acertar detalhes sobre a execução 
das atividades.

O programa trabalha com a 
adesão voluntária dos produtores. Em 
sua fase inicial, 12 propriedades (4 por 

município) aplicarão a 
ferramenta, buscando aprimorar 
aspectos econômicos, produtivos, 
sociais e ambientais das fazendas 
pantaneiras. Gradativas e contínuas, 
as ações devem acontecer durante 
cinco anos. “Entre os nossos objetivos 
estão o aumento da produção de carne 
e bezerros por hectare, apoio à 
regularização das propriedades e 
a u m e n t o  d e  e f i c i ê n c i a ,  
competitividade e rentabilidade do 
s i s t ema  que  podem levar  à  
valorização dos produtos, criação de 
selos produtivos, gerar políticas de 
incent ivos  f i sca is ,  promover  
segurança jurídica e pagar por 
serviços ambientais”, explica o 
analista de pecuária da Famato, 
Marcos de Carvalho.

O cronograma de atividades 
envolve a realização do diagnóstico 
das fazendas de março a julho; a 
análise dos dados de julho a agosto; a 
apresentação de um plano de ação 
para cada propriedade até setembro. 
Nesse plano,  estão previstas 
atividades oferecidas de forma 

gratuita como assistência 
técnica, apoio ao gerenciamento da 
fazenda, capacitação e treinamento 
dos funcionários, orientação em 
relação a leis e linhas de crédito, 
consultoria e implementação de 
tecnologias da Embrapa e troca de 
experiências.

As melhorias necessárias ao 
aprimoramento da fazenda deverão 
ser executadas nos próximos 4 anos e 
meio. “As benfeitorias do plano de 
ação serão realizadas com recursos do 
produtor, mas não haverá custo da 
assistência técnica ou do pacote 
tecnológico oferecido a ele”, afirma 
Marcos.

De acordo com Armando 
Urenha, coordenador de assistência 
técnica e gerencial do Senar-MT, os 
técnicos da instituição irão visitar as 
propriedades e oferecer atendimento 
individual mensal com duração de 20 
horas nos dois primeiros anos, 
passando gradativamente a atendê-las 
8 horas por mês. “A metodologia 
consiste em cinco etapas: no 
d iagnós t i co  da  p ropr i edade ,  
planejamento estratégico, adequação 
t e c n o l ó g i c a ,  c a p a c i t a ç õ e s  
complementares dos produtores e 
trabalhadores rurais e análise de dados 
da FPS”, descreve. As capacitações 
dentro do projeto serão definidas de 
acordo com a demanda de cada 
fazenda e estendidas às famílias e 
moradores próximos de cada 
propriedade, além dos funcionários e 
produtores. “A assistência técnica 
desenvolvida nesse projeto tem 
caráter gerencial e educativo, no qual 
o produtor não é somente assistido, 
mas capacitado a gestar sua própria 
fazenda”.
Perspectivas – Nilton Mesquita, 
gerente de relações institucionais da 
Acrimat, destaca a importância do 
desenvolvimento de ações e políticas 
voltadas ao desenvolvimento do 

alavancar a produtividade e a 
organização o campo”.

Ele também cita os possíveis 
usos da avaliação provida pela 
ferramenta, relacionando o aumento 
de conhecimento ao desenvolvimento 
da bovinocultura de corte local e dos 
municípios que trabalham com a 
atividade. “Ela vai trazer os números 
reais das propriedades – dados de 
desmama dos bezerros, organização, 
custos (...). Precisamos mensurar para 
desenvolver o tripé ambiental, 
e c o n ô m i c o  e  s o c i a l  d a  
sustentabilidade”. O chefe-geral da 
Embrapa Pantanal, Jorge Lara, afirma 
que a FPS também está em fase de 
implantação no MS, onde mais 12 
propriedades deverão compor o 

núcleo piloto de aplicação da 
ferramenta. “Essas 24 pioneiras vão 
preparar o terreno para que dezenas, 
t a l v e z  c e n t e n a s  d e  o u t r a s  
propriedades entrem no sistema”. Ele 
ressalta que os produtores terão 
autonomia para escolher o nível de 
sustentabilidade desejado para a 
fazenda atinja, personalizando a 
experiência com a FPS de acordo com 
as demandas locais.  “Muitas 
tecnologias úteis, importantes, vezes 
chegam para o produtor de modo que 
ele apenas recebe a informação, mas 
não é o agente transformador. 

Acredito que a FPS traz essa 
possibilidade, na qual produtor vai ser 
conosco o construtor dessa nova etapa 
para o Pantanal”.

 leilão de veículos realizado 
pelo Departamento Estadual Ode Trânsito de Mato Grosso 

(Detran/MT) terminou nesta quinta-
feira (28), às 09h. Todos os 444 
veículos foram arrematados, sendo 74 
automóveis e 370 motocicletas, em 
430 lotes. Para o diretor de Veículos 
da autarquia, Augusto Cordeiro, o 
sucesso da medida credencia o órgão 
para a realização de novos leilões nos 
próximos meses. O certame também 
deverá ser realizado em municípios do 
interior.

“ C o n s i d e r a n d o  q u e  a  
realização do leilão foi priorizada pelo 
Governo do Estado, esse primeiro 
edital atingiu as expectativas, obteve 
boa aceitação e grande procura, 
repercutindo no fechamento do 
cer tame com todos os  lotes  
arrematados. 

Acredito que já no próximo 
mês, poderemos lançar outro edital, 
uma vez que nosso objetivo é 
promover a limpeza dos pátios tanto 
na capital, quanto no interior do 
Estado”, afirmou.

Durante os dias que 

antecederam ao fechamento 
do leilão, os interessados em adquirir 
veículos puderam verificar in loco as 
condições dos carros e motos 
ofertados. O pátio na sede do Detran 
esteve aberto para visitação, nos dias 
25, 26 e 27 de fevereiro. O engenheiro 
eletricista Alberto Nogueira foi um 
dos interessados no leilão e durante a 
inspeção pode constatar a boa 
conservação do veículo.

“O preço acessível também 
foi determinante. Já pretendia trocar 
de carro e quando fiquei sabendo do 
leilão vim correndo. Bom para nós 
que podemos adquirir bons veículos e 
para o órgão que limpa de vez o 
pátio”, comemorou ele.

Todos os veículos ofertados 
no leilão foram apreendidos por 
estarem com as taxas em atraso e 
possuíam condições de permanecer 
circulando pelas vias. 

Os valores arrecadados pelo 
D e t r a n  a i n d a  e s t ã o  s e n d o  
contabilizados e serão utilizados para 
quitar as dívidas dos veículos junto ao 
órgão. A expectativa inicial era de 
arrecadação de R$ 1,5 milhão.

TECNOLOGIA

Sindicato Rural de Cáceres participa  do
Projeto Fazenda Pantaneira Sustentável

Por meio de um software, a FPS elabora diagnósticos das propriedades e mensura o nível de sustentabilidade

Assessoria Famato Foto: Famato

Reunião alinhavou as primeiras ações do programa FPS 444 CARROS E MOTOS

Leilão do Detran-MT é finalizado
com todos os veículos arrematados
Assessoria/Detran/MT

Todos os veículos dos 430 lotes foram vendidos

Foto: Detran-MT

Cáceres-MT, 01 e 02 de março  de 2019
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 om o objetivo  de desenvolver a 
consciência e orientar os  Ccolaboradores da Rede Juba de 

Supermercados, sobre a importância e a 
prevenção de acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais e garantir sua 
integridade física e a produtividade 
laboral, o Grupo Juba realiza hoje (28), 
no seu Auditório Coorporativo, o 
encerramento da Semana Interna de 
Prevenção de acidente de Trabalho-
SIPAT.

Com  uma ampla programação 
de at ividades  motivacionais  e  
orientações sobre saúde e segurança no 
trabalho,  a SIPAT aconteceu em todas 
a s   l o j a s  J u b a .  
Palestras e dinâmicas  de diferentes 
temas voltadas para a segurança e  saúde 
estão na pauta que encerra o evento que 
acontece hoje , “Riscos de Acidentes no 
Ambiente de Trabalho”, “Prevenção de 
Acidentes de Trânsito”, “Doenças 

Sexualmente Transmissíveis”, 
“Gravidez na Adolescência “ e “Finança 
Familiar”. O comunicado produzido 
pelo Gerente do Jubão, Alexandre 
vieira, demonstra a importância que os 
colaboradores dão a estas atividades. 
“Hoje é o dia da Reunião dos 
Colaboradores Juba, das Lojas de 
Cáceres para marcar, carimbar a SIPAT. 
Todos os temas e reflexões previstos são 
importantes, porém, o foco principal é 
reduzir a Zero os Atos Inseguros. Tudo é 
muito bom e bonito, mais o resultado 
mais eficaz é nos conscientizar a manter 
a produtividade e resultados positivos 
nas atividades do dia-a-dia sem Atos 
Inseguros. 

No final do livro manual de 
normas e procedimentos tem uma boa 
lista do que deve ser observada por todos 
para evitar acidentes. Nossos atestados 
mais frequentes ainda mostram que 
precisamos melhorar no  trânsito, mas 
sobretudo nos percursos 

pessoas sequer participam da 
ginástica laboral e nem praticam algum 
tipo de esportes.  Nesse sentido 
parabenizamos quem vai e volta ao 
trabalho de bicicleta. São muitas as 
ocasiões em que podemos evitar Atos 
Inseguros. 

Depende de nós mesmos cuidar 
do estado de conservação da nossa saúde 
física, psíquica e emocional, e isso se faz 
com bons hábitos em esportes, lazer, 

em casa e no trabalho. 
Contamos com sua colaboração em 
promover atitudes prevencionistas do 
seu ambiente de trabalho até sua família 
"casa", eles também dependem de você, 
de seus cuidados e influência positiva. 
"A Família Juba é assim, maior porque 
você faz parte dela e melhor porque 
estamos juntos todos os dias. Esse é o 
meu  conv i t e  a  r e f l e t i r  sob re  
PREVENÇÃO”.  Alexandre Vieira 

m exemplo de dinheiro de 
impostos, taxas e contribuições Upagos pelos munícipes bem 

aplicado pode ser visto na Avenida 
Talhamares. O retorno da contribuição 
de iluminação é um recurso que está 
sendo usado para instalar 33 novos 
postes com luminárias. Algumas delas 
com até três unidades de lâmpadas. São 
iluminação de LED, que gastam muito 
menos energia, proporcionando 
economia para o município e para o país.

O prefeito Francis Maris Cruz 
disse que com o sistema de iluminação 
que está sendo instalado é possível 
gastar apenas a metade do que se gasta 
com lâmpadas comuns. “Estamos 
modernizando o sistema de iluminação, 
não só com luzes modernas, mas 
também com postes e luminárias que 
proporcionam um novo visual. É o 
dinheiro do cidadão que volta em 
benefício de todos. 

Mas isso só é possível fazer 
com uma gestão voltada para a 
população, com respeito ao dinheiro dos 
impostos, que pertence ao cidadão”, 

destaca Francis.
A secretária de Contratos e 

Convênios, Sueli Maria de Oliveira, 
informa que os recursos do COSIP 
(Contribuição para Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública) usados nessa 

obra são de da ordem de R$ 448 
mil reais e que a empresa responsável 
pela instalação, a Route (de Rondônia), 
vencedora da licitação, tem o prazo de 
60 dias para entregar as luminárias 
instaladas e funcionando.

extraordinários, ter muita 
atenção ao lidar com equipamentos 
como serra fita batedeira de bife e 
fatiadores, nos equipamentos com 
eletricidade; cuidados nos processos de 
carga e descarga de caminhões; 
cuidados com chão molhado e evitar 
deixar resíduos de produtos no chão, 
eles podem nos fazer uma vítima; 
cuidados ao subir em escadas; evitem 
todo tipo de arrumação ou improvisação 

O comunicado produzido pelo Gerente do Jubão, Alexandre vieira, demonstra a importância que os colaboradores dão a estas atividades
PREVENÇÃO

Gerente  do Grupo Juba demonstra a importância da
Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho
Assessoria

Gerente Alexandre Vieira e colaboradores

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Avenida Talhamares ganha novas
luminárias instaladas pela prefeitura
Assessoria

33 novas luminárias estão sendo instaladas

Foto: Assessoria

Foto: Assessoria
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