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ORDEM NA CASA
Para Ana Di-Renzo, não se pode admitir intervenções que desrespeitem a democracia interna dos Conselhos Universitários, nem a autonomia da Unemat.

Reitora se manifesta defendendo
respeito à autonomia da Unemat
Foto: Arquivo

A reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso manifestouse acerca do Projeto de Emenda Constitucional propondo revogar artigo da
Constituição Mato Grosso, aprovado por emenda constitucional na
ALMT, justificando a não instalação de Medicina Veterinária em Alta
Floresta e pela recusa de diálogo por parte da reitoria. Para a reitora Ana Di
Renzo, nunca se recusou diálogo e sim, posicionamento em prol da
autonomia da universidade. Página 03

INSCRIÇÕES ABERTAS

Caminhada da natureza dos
240 anos será na primavera

Foto: JCC

Reitora Ana Di-Renzo, defesa pela autonomia universitária

VIGILÂNCIA/SIM

Gestão Francis agiliza inspeção
na garantia alimentos saudáveis
Foto: Reprodução

Sob a tutela da Secretaria
Municipal de Saúde, através da
Coordenadoria de Vigilância em
Saúde, a Prefeitura põe em
prática o SIM (Serviço de
Inspeção Municipal) com a
responsabilidade do
acompanhamento sanitário de
e s t a b e l e c i m e n t o s
agroindustriais. Estão em
processo de certificação uma
queijaria, um entreposto de mel e
um abatedouro de frangos.

Contemplativa a caminhada ganha colorido especial

A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura (SMTC), já está realizando as inscrições para 11°
Caminhadas na Natureza, “Circuito Pantanal de Cáceres-MT”, o evento
acontece na 2ª semana da primavera alusiva aos 240 anos do município. A
falta de maiores informações tem criado dúvidas aos atletas, sobretudo no
que se refere as camisetas e ou kits. Página 03

BAIXOU O CAPETA

Confiou mano ao pai de
santo e levou um chute
Foto: Ilustrativa

Página 04
Produtos de origem animal são o foco da inspeção municipal

APRENDIZ DO CRIME

Pivete detido pela PM iria
manipular droga em mocó
Foto: PM/MT

Pai de Santo riscou a pemba e a grana da vitima

Na tarde de anteontem, 21, por
volta das 17h30 a equipe da Força Tática
do 6°Comando Regional de Cáceres,
recebeu a informação via CIOSP que na
Avenida Tancredo Neves em frente ao
salão de cabeleireiro Ranzulla foi
avistado alguns adolescentes adentrando
em uma residência abandonada em
atitude suspeita. Um deles, com apenas
15 anos foi detido com droga para
traficar.

Na tarde de anteontem 21, por volta das 14h00, o sexagenário,
O.G.M esteve no CISC se queixando de ter sido enganado por um
individuo que se dizia Pai de Santo em Cuiabá, e que teria se oferecido para
cuidar se seu irmão Jorge Gonçalves de 58 anos. O caboclo 171 com cartão
e senha, deu o maior chute no morador de Cáceres, abandonando seu
irmão na rua da amargura em Cuia. Página 03
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Droga e muamba do pivete foi apreendida pela Força Tática
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Caiu a Ca$a, Mané!
Não adianta chorar as
pitangas, Mané, caiu a casa e faz
tempo, é que só agora, o telhado veio
ao chão, porque as paredes já tinham
ido pro saco, faz tempo e os
gravatinhas escondiam nas
entrelinhas da mídia regada às
verdinhas, que tudo estava cor de
rosa, quando tons de cinza deixavam
o horizonte sombrio, marajás
deitados em berço esplêndido e o
povão mordendo corrente.
Quem trabalha com seriedade,
semi-escravo da sobrevivência, 10,
12 horas por dia, ganhando num ano o
que a camarilha politiqueira embolsa
na mão grande por dia disfarçado de
trabalho, quem paga 35% do que
ganha e gasta em imposto para
sustentar a escória palaciana, não
engole mais a sopa de falácias.
A capa do Jornal do Brasil da
terça feira, 21, que não chega pelaqui
mas dá pra ler na internet, como diria
nosso amigo jornalista Fernando
Brito, vale por mil palestras de
economistas sobre as dificuldades da
economia brasileira, conversê pra boi
dormir na matinha do Daveron, que
onça picou a mula e se mandou.
Quando a gente disse nesse
espaço que banco é o que mais fatura
no reino tupiniquim sem nada
produzir, manda e comanda o poder,
ninguém estava brincando e agora
que a Ca$a Caiu, o outro lado da
moeda apontando o dólar explodindo
acima dos R$ 4,00 o saldo dos
banqueiros no 1º semestre do ano, diz
tudo: R$ 41 bilhões de lucro, em seis
meses, um escândalo em um país
avassalado pela crise econômica, que
está cortando serviços públicos,
benefícios a idosos e deficientes,
remédios e o que mais se possa
imaginar.
Não, não são negócios

FACÃO NOS ENTAS
Os salários de 54 aposentados e pensionistas
estaduais vinculados ao Termo de
Cooperação Financeira firmado entre a
União e os Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, serão suspensos pelo
Governo do Estado na folha de agosto/2018
devido a não realização do recadastramento
realizado pelo Mato Grosso Previdência, de
acordo com relatório da Gerência de
Cadastros do MTPREV. Os proventos
permanecem suspensos até que o
beneficiário inadimplente realize o
recadastramento diretamente na sede do
MTPREV ou através do envio de Escritura
Pública de Prova de Vida, emitida em
cartório por tabelião.
CORRE-CORRE
No edital de convocação 001/MTPREV de
12 de março de 2018, disponível no Diário
Oficial Eletrônico, os beneficiários
encontram as informações sobre quais
documentos precisam apresentar para
realizar o recadastramento. Os servidores
convocados também poderão sanar dúvidas
pelo telefone (65) 3363-5305. O Convênio
abrange aqueles que já recebiam
aposentadoria e pensão por morte antes da
divisão de Mato Grosso e a criação de Mato
Grosso do Sul, bem como aqueles que
continuaram a contribuir para o extinto
Instituto de Previdência do Estado de Mato
Grosso (IPEMAT) e vieram a se aposentar
antes da criação do Instituto Previdenciário
sul-mato-grossense, pela Lei Complementar
n.º 31/77.
VACINAS/HERMANOS
Com a confirmação de casos de sarampo em
vários estados da Região Norte do Brasil, o
governo boliviano passou a exigir que
brasileiros tomem a vacina contra doença na
fronteira entre Rondônia e a Bolívia. Com a
obrigatoriedade, quem não estiver imune
está proibido de visitar o país vizinho. Assim,
os bolivianos que forem visitar Rondônia
também estão tendo que se vacinar no Porto
de Guayaramerín (BENI), cidade vizinha a
Guajará-Mirim (RO). A nota não explica
sobre San Matias, mas acreditamos que seja a
mesma exigência, dos dois lados, já que de
acordo com a responsável pela Rede de Frio
do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental (Nuvepa), Zilda Santos, a
exigência faz parte de um acordo entre os
dois países.
QUE PENA!
Quatro alvos da Operação Mala Preta,
deflagrada em 2009 pela Delegacia
Fazendária (Defaz-MT), foram condenados
pelo justiça (7ª Vara Criminal de Cuiabá). A
operação apurou um suposto esquema de
fraudes em emissão de notas fiscais que teria
causado prejuízo aos cofres públicos de R$ 3
bilhões. Nem vamos mencionar aqui o nome
dos condenados, porque com certeza
nenhum deles deve ressarcir o Estado, o
erário, nossa graninha sagrada, em pelo
menos 50% dos ditos R$ 3 bi, peça da
acusação.
TREM FANTASMA
Agência Nacional de Transportes Terrestres
fará em Belém do Pará, na próxima segundafeira (27), para discutir o investimento de R$
4,2 bilhões de antecipação de outorga que a
mineradora Vale vai destinar para a
construção de 383 quilômetros de ferrovia,
ligando Campinorte, Goiás ao município de
Água Boa em MT. Será a primeira ferrovia
construída no país após a nova política
adotada pelo governo federal para regulação
do setor ferroviário. Será? Há mais de uma
década que a gente ouve este papo de
ferrovia, assim como a ZPE e o VLT.

saudáveis onde se ganha o justo, mas,
sim, resultado da extorsão que se faz
sobre as pessoas físicas, em juros e
tarifas despropositadas. Os bancos
públicos, especialmente Banco do
Brasil e Caixa, não funcionam mais
como travas às taxas cobradas pela
banca privada, mas associam-se a
elas na exploração. O resultado, na
linha de baixo, é óbvio: um mar de
inadimplentes, a caminho de serem
excluídos de tudo e reféns das
crediaristas nas esquinas, asfixiando
o miserável salário para pagar
dividas, contraindo outras.
Com certeza, do outro lado da
moeda podre, o nosso real fictício no
bolso do trabalhador assalariado, a
efígie cára, com a cara de políticos e
banqueiros, deve estar comemorando
os R$ 4,00 e alguns centavos a mais
na cotação do dólar.
Só eles, porque o povo,
trabalhador, micro e pequeno
empresário a cada dia que passa

vitima do desgoverno implantado no
patropi, anda vendendo o almoço pra
comprar a janta, muitas vezes, no
fiado, enquanto mais de um terço do
que o coitado conseguiu no trampo
vai pros banquetes dos politiqueiros,
que voltam a armar as arapucas de
pegar eleitor incauto.
Só pra concluir, o reajuste
anual de 2,39% do salário mínimo,
corresponde apenas a 10% do lucro
de 23,9% do acumulado no dólar em
apenas seis meses.....Peraí, esta conta
tá certa? Pros governantes e seus
apaniguados banqueiros, sim, já pra
nós, Mané, é ladroagem mesmo, não
tem outro nome, sem essa de culpar a
greve dos caminhoneiros, nem
contratar Neymar pra uma queda (no
dólar) ou perguntar lá no Posto
Ipiranga como estancar a escalada
dos banqueiros, o trem anda
cosquento, véio! E, pior, pra arribar a
casa, só a gente mesmo no dia 7 de
outubro, fechou?

O escracho da Lei do Frete
A lei do frete é um “escracho
total, um atestado perfeito e acabado do
non-sense do governo, porque vai contra
toda a lógica, toda a obviedade, toda a
racionalidade de qualquer cadeia
produtiva. Os fretes são apenas alguns
dos elos da cadeia produtiva e não todos.
Se eles merecem ser tabelados, por que
os demais elos também não são? Se os
caminhoneiros têm que ter os seus custos
cobertos por força de lei, então também
o s a g r i c u l t o r e s d e v e m t e r, o s
fornecedores de insumos, os
comerciantes, as indústrias, os
distribuidores, todos os que se utilizam
dos fretes também deveriam ter a

'proteção de um tabelamento.
Mas isto, seria acabar com a
essência do mercado, que é a livre
concorrência e os seus enormes
benefícios na melhoria dos bens e
serviços oferecidos e redução de custo.
O tabelamento, por sua vez, só traz
malefícios, como ficou provado na
época da hiperinflação, de triste
memória, em que tudo era indexado e
que quase acabou com a economia
nacional.
Esta tabela aumenta os custos de
produção de todas as cadeias produtivas
e não acrescenta nada a mais do que já
vinha proporcionando antes: Não torna o
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serviço melhor, nem mais ágil, nem mais
eficiente, só mais oneroso, nem sequer
cria um Fundo para a expansão de
transportes alternativos, como ferrovias
ou hidrovias. Como conseqüência disto,
de duas uma: ou aumenta os preços de
quem consome (se lhe forem repassados
os custos do aumento do frete) ou tira
lucratividade de quem produz (se não
conseguir repassar, desestimulando a
produção e o investimento, como já está
acontecendo depois da implantação do
tabelamento)

Rosane Michels - Editora
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CÁCERES 240

Evento contemplativo à Mãe Natureza, tradicional no planeta, acontece novamente em Cáceres, com desencontros de informações no aspecto inscrições

Abertas as inscrições para
11ª caminhada da natureza
Redação c/ Assessoria

Foto: Arquivo

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura (SMTC), já está
realizando as inscrições para 11°
Caminhadas na Natureza,
“Circuito Pantanal de CáceresMT”, o evento acontece no dia 30
de setembro, às 7h00, tendo como
ponto de encontro a SMTC. As 100
primeiras inscrições ganham a
camiseta do evento.
A trilha ecológica da Baía
do Malheiros que tem o percurso
de 4 quilômetros vai da SMTC, até
o Sesiclube.
Durante o trajeto, o
caminhante contempla a fauna e a
flora, com espécies só existentes
no Pantanal cacerense, com
árvores centenárias e aves raras, só
vistas aqui.
A Caminhadas da
Natureza acontece no Mundo
inteiro e é feita através do
Ecobooking, que é um sistema de
gestão de turismo, criando uma
parceria entre o poder público,
trade turístico e pessoas.

inscrições teriam direito a
camiseta sem custo ao inscrito.
Conforme alguns leitores
em contato com o Correio
Cacerense, ao se contatar com a
Sicmatur, a informação é pelo

CABOCLO 171

Sexagenário se queixa de ter
levado chute de pai de santo
Da Redação

N

Caminhada da Natureza 2018, carece de informações

O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, pede para
todos compartilharem a matéria
em suas mídias sociais, para atrair
turistas para nossa cidade. “A
caminhada é tranqüila, podemos
conversar e, no final, de alma leve,
tomar um café da manhã com
novas amizades”, finalizou o
prefeito.

As inscrições estão sendo
feitas pela internet através do site
www.ecobooking.com.br ou na
S M T C . N a S i c m a t u r, a s
informações indicam ao
interessado, o respectivo site, não
sabendo esclarecer se haverá
camisetas ou kits para os inscritos.
No site da ecobooking, a
informação é que as 100 primeiras

SEM INTERVENÇÕES

Reitora Di Renzo se manifesta
pela autonomia da universidade
Assessoria

A

reitoria da Universidade do
Estado de Mato Grosso foi
surpreendida com o Projeto
de Emenda Constitucional (PEC) do
suplente de deputado,
Ademir Brunetto (PSB), que
propõe revogar o Artigo Nº 246 da
Constituição do Estado de Mato
Grosso, aprovado pela Emenda
Constitucional (EC) Nº 66 na
Assembléia Legislativa em 2013.
De acordo com o deputado,
tal ação justifica-se pela não
instalação de um curso de Medicina
Veterinária no Campus Universitário
de Alta Floresta e pela recusa de
diálogo por parte da reitoria. A
reitoria reafirma o respeito pelo
parlamento estadual e lembra que os
compromissos firmados em 2013 se
desdobraram na encampação dos
Campus Universitários de

desconhecimento se a caminhada,
estará ofertando algum tipo de kit e
carimbo participativo na
carteirinha da ecobooking ao
atleta, ou a camiseta personalizada
aos participantes.

Diamantino e Nova Mutum, e na
criação de novos cursos, entre eles o
de Medicina, em Cáceres, e o de
Direito, no Campus de Alta Floresta.
Ressalta-se que a missão de
interiorização da Unemat se
consolida ao longo dos anos , tanto
que hoje atende mais de 23 mil
alunos presentes em 43 municípios
através de 13 Campus
Regionalizados, 24 Pólos de Ensino
a Distância e 17 Núcleos
Pedagógicos com o Programa de
Modalidades Diferenciadas, dentre
outras ações em municípios
descentralizados do Estado.
Diante das circunstâncias, o
governador Pedro Taques convocou
uma reunião com a reitoria na
segunda-feira (20) juntamente com o
referido deputado, momento em que
solicitou um estudo para
Foto: Arquivo

levantamento de custos do curso
solicitado pelo parlamentar.
Neste sentido, a reitoria
constituirá uma comissão de
trabalho com a presença dos três
segmentos (professores, alunos e
profissionais técnicos) e o
apresentará às instâncias
competentes da Universidade e ao
Governo do Estado.
Segundo a reitora, Ana Di
Renzo, a Unemat nunca recusou
diálogo junto a parlamentares,
autoridades do governo e dos
municípios, e dos cidadãos de modo
geral, e se posiciona em prol da
autonomia.
“Nós não admitiremos
intervenções que desrespeitem a
democracia interna dos Conselhos
Universitários, nem a autonomia
universitária, tão cara às
universidades púbicas”, concluiu a
reitora.

a tarde de anteontem 21,
por volta das 14h00, o
sexagenário, O.G.M,
(nome preservado da vitima), 65,
morador do Bairro Vila Real,
esteve no CISC se queixando de
ter sido enganado por um
individuo que se dizia Pai de
Santo, e que teria se oferecido
para cuidar de seu irmão Jorge
Gonçalves de 58 anos.
O queixoso disse que após
a morte de sua mãe, ele ficou
como responsável para cuidar do
mano, portador de problemas
mentais e que ultimamente
conheceu o tal Pai de Santo, que
se ofereceu para internar o Jorge.
O desconhecido se
identificara como Lorandir,
oferecendo a ajudar para internar
o seu irmão no Adauto Botelho,
em Cuiabá, inclusive que ficaria
como responsável pelo paciente,
mas que para tal, precisaria do seu
cartão do benefício e a senha, pois
teria custos para levá-lo até a

clínica.
Sem desconfiar do tal Pai
de Santo, o sexagenário disse que
entregou ao estranho o cartão e a
senha, porém depois de quatro
meses, foi informado por um
policial de Cáceres, seu amigo,
que tinha visto o Jorge
abandonado caminhando a esmo
pelo centro de Cuiabá. Nervoso
foi atrás do irmão e de
informações sobre o Lorandir.
O caso foi registrado e a
policia está investigando para
chegar ao tal Pai de Santo, que
conforme o queixoso, além de
não cumprir com o combinado,
continua recebendo o benefício
do seu irmão.
Conforme registrou no
BO no Cisc de Cáceres, ele tinha
comprado um notebook, da
marca Dell, no valor de R$
2.100,00, para o pai de santo,
como parte da ajuda que ele daria
ao seu irmão no internamento, o
que não aconteceu.
Foto: Ilustrativa

Oportunistas se dizem com poder para enganar os incautos

Reitora Ana Di-Renzo, pelo diálogo e respeito aos conselhos
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VIGILÂNCIA

Consumidores são os grandes beneﬁciados com o fortalecimento no controle da qualidade higiênico-sanitária e na segurança dos alimentos comercializados

Prefeitura institui o SIM para
garantir alimentos de qualidade
Assessoria

Foto: Ilustrativa

Maioria dos registros são concedidos à microempresas

S

ob a tutela da Secretaria
Municipal de Saúde,
através da Coordenadoria
de Vigilância em Saúde, a
Prefeitura põe em prática o SIM
(Serviço de Inspeção Municipal

de Cáceres) com a
responsabilidade do
acompanhamento sanitário de 5
estabelecimentos
agroindustriais, sendo 1
frigorífico, 2 laticínios, 1

entreposto de mel e 1 entreposto
de pescado. Estão em processo
de certificação uma queijaria
(para a produção de queijo de
cabra), um entreposto de mel e
um abatedouro de frangos.

O SIM é a presença do
Poder Público nas
agroindústrias que processam
produtos de origem animal,
como, carne, leite, ovos, mel e
que tenham como foco a
comercialização desses
produtos apenas no âmbito
municipal, com a função de
garantir a qualidade desses
produtos, por meio de
fiscalização e inspeção contínua
exercida por veterinários e seus
auxiliares.
Segundo o médico
Veterinário Alexsander Leandro
Marques, responsável pelo SIM
de Cáceres, a principal
vantagem para as pequenas
agroindústrias aderirem ao SIM
é a facilitação da inserção dos
seus produtos no mercado
formal, de forma mais rápida e
menos onerosa sem que se perca
o foco na qualidade e segurança
alimentar. Isso poderá, também,
impulsionar a implantação de
novas agroindústrias no
município. Para o secretário
Municipal de Saúde, Tonny
Mendes, os consumidores são os
grandes beneficiados com o
fortalecimento do foco no

controle da qualidade higiênicosanitária e na segurança dos
alimentos comercializados. “É a
prevenção por meio da
orientação, acompanhamento in
loco, treinamentos e
monitoramento constante sendo
priorizada”, enfatiza Tonny.
Outro aspecto
importante do SIM é a
valorização dos produtos de
origem local sem risco à saúde e
ao meio ambiente e que tenham
origem na agricultura familiar.
A maioria dos registros
são concedidos à
microempresas familiares e
instaladas na zona rural de
Cáceres e que teriam imensas
dificuldades em regularizar seus
produtos, se não fosse por meio
do Serviço de Inspeção
Municipal (SIM), ressalta
Alexsander.
As pessoas que tiverem
interesse em aderir ao SIM
devem procurar a
Coordenadoria de Vigilância em
Saúde de Cáceres ou entrar em
contato pelo telefone 3223-0007
para maiores orientações, pela
equipe de técnicos da Vigilância
em Saúde do município.

PORTO SEGURO

Saúde pública de Esperidião
é destaque na fronteira oeste
Assessoria

A

Prefeitura de Porto
Esperidião vem se
destacando mais uma vez
entre as melhores cidades de
Mato Grosso no atendimento de
qualidade na atenção básica de
saúde, por meio de sua Secretaria
Municipal.
A aquisição de materiais e
equipamentos faz com que os
atendimentos nas comunidades
rurais tenham a mesma qualidade

das ações oferecidas na sede do
município
A população de Porto
Esperidião está muito satisfeita
com o trabalho realizado por
todas as equipes de saúde nesta
gestão, odontológicos nas escolas
e médico nas residências, onde o
atendimento é feito desde uma
simples consulta até curativos e
orientações para melhoria da
saúde..
Foto: Assessoria

Na campanha de vacinação o Rotary deu aquele reforço

Com parcerias a
Secretaria de Saúde desenvolve a
campanha de multivacinação
contra a pólio e o sarampo,
doenças que estavam
praticamente extintas no país,
mas estão voltando em algumas
cidades do Brasil.
O departamento conta
também com o trabalho dos
agentes da Vigilância Sanitária,
que vem fazendo as imunizações
dos locais de risco bem como
também nas escolas e creches do
município, eliminando o risco de
doenças como: febre amarela,
malária, dengue, zica,
leishmaniose, chikungunya,
sarna, etc.
As unidades de saúde
receberam neste mês, a visita de
uma equipe de fiscais do PMAQ
(Programa de Melhoria de
Qualidade da Atenção Básica),
que realizaram uma avaliação de
onde e como estão sendo
aplicados os recursos para
aquisição de móveis e
equipamentos de uso nos PSF
(Programa Saúde da Família).
Durante a visita foram
analisadas também, a
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infraestrutura das Unidades
Básicas de Saúde, os
equipamentos, a disponibilização
de medicamentos e a satisfação
do cidadão.
As equipes que oferecem
melhorias na qualidade do
atendimento recebem mais
recursos do governo federal. Ou
seja, quanto melhor for o

desempenho, mais incentivos
financeiros serão repassados.
O secretário municipal da
pasta, Alfeu Mussolino e sua
coordenadora Doracy Ferreira,
estão confiantes de que o
município receberá uma nota
satisfatória, já que muitos
equipamentos foram adquiridos
pela Administração.
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NO GANCHO

O indicador mostra que a inadimplência dos idosos (mais de 61 anos) foi a que mais cresceu, (35,1%) nos últimos dois anos, mesmo sem ser a faixa mais elevada

Balanço do Serasa/julho acusa
61,6 milhões de inadimplentes
A.E c/ Redação

Foto: Reprodução

jovens, registrando queda de 2 pontos
porcentuais nos últimos dois anos.
Apesar de as dívidas
atrasadas com bancos e cartões de
crédito terem a maior
representatividade dentro do
indicador da Serasa, na comparação

interanual, a participação desse
segmento caiu 1,6 ponto. Já a dos
segmentos de utilities, telefonia,
serviços e financeira aumentou.
Alguns Estados do Norte
como Roraima, Amapá e Amazonas
apresentam uma taxa de

inadimplência acima de 50% da
população adulta, enquanto as
pessoas que moram no Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraíba estão
abaixo dos 35%. No Brasil, 40,3% da
população adulta está inadimplente,
informa.

PIVETE NA QUEBRADA

Forca da PM Tática detém
suspeito fugindo com droga
PM/MT c/ Redação

Foto: PM/MT

N

Adultos entre 36 e 40 anos lideram os com dívidas atrasadas

O

total de inadimplentes no
País atingiu a marca de 61,6
milhões em julho, conforme a
Serasa Experian. Trata-se do segundo
maior resultado apurado desde o
início da série histórica, em 2016.
Antes, o recorde registrado foi em
junho, com 61,8 milhões. Nessa base
de comparação, houve declínio de
0,32%, enquanto em relação ao
sétimo mês do ano passado, quando
somou 60,4 milhões, o índice subiu
1,99%.
De acordo com a Serasa, o
volume de dívidas foi de R$ 272,5
bilhões em julho, o que representa
média de quatro pendências por CPF e
um total de R$ 4.426 por pessoa.
Os economistas da entidade
explicam em nota que o
enfraquecimento do ritmo de
crescimento econômico contribui

para manter a taxa de desemprego em
nível elevado. Conseqüentemente,
também deixa alto o índice de
inadimplência ao consumidor.
O indicador mostra que a
inadimplência dos idosos foi a que
mais cresceu nos últimos dois anos,
apesar de não ser a faixa mais elevada.
Em julho, 35,1% dos brasileiros com
mais de 61 anos de idade estavam com
contas atrasadas. Se comparado ao
mesmo período de 2016, a
inadimplência deste público avançou
2,6 pontos porcentuais.
Adultos com idade entre 36 e
40 anos são os que mais estão com
dívidas atrasadas, representando
47,2%. No entanto, a Serasa ressalta
que nos dois últimos anos, a fatia
dessa categoria de inadimplentes
cresceu muito menos do que a dos
idosos. Já a que mais caiu foi a dos

a tarde de anteontem, 21, por
volta das 17h30 a equipe da
Força Tática do 6°Comando
Regional de Cáceres, recebeu a
informação via CIOSP que na
Avenida Tancredo Neves em frente ao
salão de cabeleireiro Ranzulla foi
avistado alguns adolescentes
adentrando em uma residência
abandonada em atitude suspeita.
A GUPM deslocou até o local
onde avistou o suspeito G. H.R.B de
15 anos, tentando pular o muro. Logo
foi feita a abordagem bem como a
revista pessoal, nada de ilícito fora
encontrado.
Porém, ao fazer uma
varredura no perímetro foi encontrada
uma porção de substância análoga a
cocaína bem como uma colher, uma
gilete e diversos recortes plásticos que
são usados para embalar
entorpecentes para comércio.
Durante o papo reto com o
suspeito, ele relatou que estava
juntamente com outros suspeitos que
evadiram do local no momento da

Muamba foi apreendida com o menor durante detenção

chegada da GUPM. O suspeito ainda
relatou que estavam manipulando
entorpecente com o objetivo de
aumentar a quantidade já possuída.
Foi encontrado também no
local uma quantia de R$ 25,00 e dois

agasalhos.
Diante dos fatos o suspeito e
os materiais vinculados foram
encaminhados a delegacia de polícia
para confecção do boletim de
ocorrência.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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RECEITA ALTA
No voto pelo parecer relator observou que, no primeiro semestre de 2017, a
despesa com pessoal absorveu 54,81% da receita corrente líquida do município

Nova Lacerda atinge o limite
prudencial de gastos/pessoal
TCE-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Prefeito Uilson Silva atingiu limite prudencial da LRF

E

m 2017, o Poder Executivo
de Nova Lacerda, sob a
responsabilidade do prefeito
Uilson José da Silva, gastou com
pessoal o equivalente a 52,85% da
receita corrente líquida, atingindo o
limite prudencial estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diante desse quadro, o relator das
contas anuais de governo de Nova
Lacerda, referentes a 2017,
conselheiro interino João Batista
Camargo, determinou que o gestor
cumpra a legislação em vigor, em
atenção às vedações do artigo 22,
parágrafo único da Lei
Complementar nº 101/2000
(Processo nº 172740/2017).
Em síntese, a lei determina

que, se o gasto com pessoal exceder
95% da receita, o gestor deve adotar
algumas medidas para evitar o
aumento de despesa, entre elas:
vedar qualquer reajuste ou aumento
na remuneração, não criar cargos, ou
evitar alterar estrutura da carreira
que implique em aumento da folha,
por exemplo.
No voto pelo parecer
favorável à aprovação das contas de
Nova Lacerda, acompanhado pela
unanimidade do Tribunal Pleno, na
sessão ordinária da terça-feira (21), o
relator observou que, no primeiro
semestre de 2017, a despesa com
pessoal absorveu 54,81% da receita
corrente líquida do município. A
situação fez com que o Tribunal de

Grupo Chalana será Cáceres
na Coréia do Sul em setembro.
Colabore fazendo sua doação
C.C 744/6. CEF Agência 0870

Apoio: Jornal Correio Cacerense
O DNA da Informação

Contas emitisse um alerta ao gestor
(Termo de Alerta nº 445/2017,
publicado no Diário Oficial de
Contas de 17/10/2017). Ao final do
exercício, houve a redução para
52,85%.
O relator ainda destacou, no
voto, que o município cumpriu os
repasses constitucionais,
destinando, por exemplo, 22,51%da
receita vinculada para as ações e
serviços públicos de saúde. Também
destinou 29,35%da receita
vinculada para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino. Em
relação aos recursos do Fundeb, o
município investiu 61,36%da
respectiva receita na valorização do
magistério, assegurando o
cumprimento do percentual mínimo
estabelecido.
O Poder Executivo também
repassou ao Poder Legislativo o
correspondente a 6,92%da receita
legalmente prevista, o equivalente a
R$ 1.205.000,00. “Logo, verifica-se
que a gestão do município respeitou
os limites constitucionais
relacionados aos investimentos nas
áreas de saúde, educação e repasses
ao Poder Legislativo, e relativos ao
Fundeb.
Quanto àqueles relativos
aos gastos com pessoal do Poder
Executivo, salienta-se que os limites
constitucionais foram obedecidos,
mas com a ressalva de que se
encontram dentro do limite
percentual prudencial (art. 22,
parágrafo único, da LRF), com as
vedações daí advindas”, ressaltou o
relator.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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DECISÃO FINAL

Em função do placar de 2 a 0, a equipe pode perder por 1 gol de diferença que estará na série B/2019 e se classificará à semifinal da disputa do titulo da série C

Cuiabá viaja amanhã pro
Acre evitando o já-ganhou

G.D c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

M

enos de 24 horas após a
vitória de 2 a 0 em
cima do Atlético-AC,
pelas quartas de final do
Campeonato Brasileiro da Série
C, o elenco do Cuiabá já estava
trabalhando visando agora o
segundo e decisivo jogo entre os
times.
A reapresentação do
grupo ocorreu na tarde de
anteontem, no centro de
treinamento no Distrito
Industrial. O duelo de volta, que
vale acesso à Série B do
Brasileirão do próximo ano, será

na próxima segunda-feira (27),
no estádio Florestão, em Rio
Branco, no Acre.
O resultado positivo na
Arena Pantanal, que recebeu
público recorde na temporada
com mais de 24 mil torcedores,
deixa o 'Dourado' bem perto do
tão desejado acesso à Segunda
Divisão do Brasileiro.
Em função do placar de 2
a0, a equipe pode até perder por 1
gol de diferença que assim
mesmo se classificará à fase
semifinal, pegando o vencedor do
confronto entre o Botafogo da

Paraíba e Botafogo de Ribeirão
Preto (SP).
Mesmo detendo uma
considerável vantagem, o técnico
Itamar Schulle já trata de conter
qualquer tipo de 'já ganhou'. Ele
alerta ao fato do Atlético Acreano
ter feito um bom segundo tempo,
chegando em alguns momentos
da etapa a levar perigo ao gol
defendido por Victor Souza.
Para o confronto decisivo
em Rio Branco, é possível que o
Cuiabá volte a atuar com todos os
titulares.
Isso pelo fato dos laterais-

CUIABÁ SOCIAL

Cuiabá estará sediando curso
para aperfeiçoar treinadores
Assessoria CBF

A

Confederação Brasileira
de Futebol (CBF)
escolheu Cuiabá como
sede para receber um de seus
principais projetos: CBF Social.
O evento está marcado
para ocorrer no mês de março do
próximo ano. Este projeto na
capital mato-grossense visa curso
de aperfeiçoamento para
treinadores que trabalham nas
divisões inferiores do futebol
brasileiro – Séries C e D.
A entidade entende que
ainda há uma carência na
formação de técnicos que
trabalham em estados periféricos,
onde não há equipes que
disputam as duas principais
divisões do esporte brasileiro
como a 1ª e 2ª Divisões.
Em Mato Grosso, muitos
técnicos ficam sem uma
atualização de conhecimento da
profissão justamente por
ausência de cursos
qualificatórios.
A maioria dos clubes
ainda recorre a profissionais de
outros estados para comandar as
equipes. Os chamados pratas da
casa enfrentam a concorrência
com 'importados'.
Sem clube desde término

do Campeonato Mato-grossense
Sub-19, qual comandou o time do
União de Rondonópolis, o exjogador Hugo Alcântara está
desempregado. Ele comandou o
Ação no Estadual da Primeira
Divisão.
Neste período sem clube,
ele afirmou que irá aproveitar a
folga em sua agenda para ganhar
mais conhecimento profissional.

“Até abri mão de algumas
propostas para me qualificar
melhor. Quero aproveitar bem
este período vago para ganhar
conhecimento.
Quero estar bem no
Campeonato mato-grossense do
próximo ano”, disse Alcântara,
que antes de ser treinador,
trabalhou no Cuiabá como
gerente de futebol.

Otimismo é a tonica do plantel dourado que aposta na classificação

direito e esquerdo Feijão e
Danilo, respectivamente, terem
sido liberados a trabalhar com
bola nessa semana.
Nestes casos, volante
Jean, atuou pelo lado direito e o
zagueiro Marcelo Xavier não
sejam mais improvisados.
No caso de Xavier, o

defensor entrou ainda no primeiro
tempo do jogo em substituição a
Ronael, que s entiu les ão
muscular e deixando o campo.
A delegação do Cuiabá
viajará para a capital do Acre
amanhã com o objetivo de chegar
com antecedência, visando maior
descanso aos jogadores.

Foto: Arquivo

Esta será uma boa chance para treinadores da capital e interior
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By Rosane Michels

Esotérico
Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de mudanças importantes e
possibilidade de algum
estresse nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver a
necessidade de solucionar tensões e mal
entendidos.

Vênus em seu signo começa
a receber um tenso aspecto
de Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social. Você pode sentir a sensação
de pressão emocional e negatividade. No
entanto, você não deve se deixar levar pela
energia do momento. Relaxe.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de mudanças importantes e
necessárias em sua rotina,
especialmente a de trabalho, que pode
estar mais intensa. O momento pode
envolver a necessidade de organizar seu
dia a dia.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de distanciamento social e
de amizades e conversas
vazias. Sua energia vital estará mais baixa
e você deve cuidar com mais carinho de
sua saúde. Procure dedicar-se à práticas
que envolvam mente e corpo.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de movimento intenso e
enfrentamento de
problemas em um romance ou no
relacionamento com um filho. O estresse
pode ser inevitável para que algumas
mudanças necessárias aconteçam.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de distanciamento da vida
social e dedicação a projetos em equipe,
especialmente os que envolvem questões
sociais e/ou políticas. O momento pode
envolver a reorganização de uma equipe
de trabalho.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de interiorização e
necessidade de estar mais perto dos seus.
O momento pode envolver a necessidade
de organização doméstica. Você pode
decidir começar uma grande reforma em
sua casa.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto
de Plutão e Marte em seu
signo, indicando dias de
a u m e n t o
d e
responsabilidades em projetos que
envolvem sua profissão e carreira. Uma
promoção pode ser aprovada ou surgir
um convite para fazer parte de uma outra
empresa ou equipe de trabalho.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de comunicação difícil e
possíveis mal entendidos.
Um amigo, irmão ou primo pode estar com
problemas e precisar de sua ajuda. Deixe
negociações e concretização de contratos
para daqui alguns dias.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
de distanciamento e
necessidade de
interiorização. Sua vida espiritual e
filosofia de vida podem ser questionadas.
Você pode estar mais sério e voltado para a
estruturação de um novo projeto.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando dias
em que você deve
reorganizar suas finanças.
Pode haver atraso em pagamentos ou
dificuldades em concretizar projetos e
contratos envolvendo o aumento de seus
rendimentos.

Vênus em Libra começa a
receber um tenso aspecto
de Plutão e Marte em
Capricórnio, indicando
dias de aprofundamento
em alguns sentimentos e
conscientização de suas verdadeiras
necessidades emocionais. Uma
negociação envolvendo uma parceria
financeira pode ficar mais intensa.

Sempre em busca de novos conhecimentos a Sociedade de Advocacia Simões Santos e Nascimento e seus
Associados participando em peso do curso em Cuiabá sobre Holding Familiar - Planejamento Patrimonial e
Sucessório: Benefícios Tributários e Proteção. Sucessos!

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

Celebrar a amizade faz bem pra alma e pro coração. Nosso
click as amigas Ariane Silva, Elaine Deluqui, Sônia Freitas e
Nayara Mágio.

Destaque VIP de hoje é endereçado ao
chefe da 4ª Ciretran, Marcos Eduardo
Ribeiro, que recebeu da Assembleia
Legislativa Moção de Aplausos pela
Campanha Maio Amarelo. Quando o
trabalho é realizado com competência e
seriedade o resultado é o reconhecimento.
Parabéns.

Boas vindas ao jovem Peter, que já está em nossa
Princesinha sendo recebido pela família Rotária. Ele veio de
Taiwan pelo intercâmbio do Rotary e ficará na cidade por um
ano aprendendo um pouco da nossa cultura e língua.
Desejamos uma feliz estada.

