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 O velho está agonizante, com seus 
dias contados, de costas, rumo ao 
horizonte, para uma viagem sem volta, ...o 
novo se aproxima num parto normal que 
será festejado com fogos de artificio, 
brindes de champanha para os mais 
abastados, aquela cidra de R$ 10,00 a 
garrafa, para os humildes e pros 
miseráveis, molhar a goela com um copo 
d'água mesmo e sonhar acordado que o  
ano zero-quilômetro possa tomar o lugar 
do velho, que já deu tudo o que tinha que 
dar. 
 Como, se pular sete ondinhas 
fictícias pra quem não mora no litoral; 
trocar patuás com sementinhas de romã e 
lentilhas; prometer como no ano anterior; 
cantar “muito dinheiro no bolso”, com um 
salário mínimo de R$ 33,16/dia... “saúde 
prá dar e vender”, numa fila do SUS;  
abraçar qualquer estranho que estiver por 
perto, mesmo com aquele cecê ou bodum, 
e, tudo, valha nos Deus, porque um novo 
ciclo da vida, agora recomeça, será ?  
Somos mais pela teoria rasgada de 
Alexandre Versignassi e Rodrigo 
Rezende, para so quais, a geometria da 
vida é implacavelmente reta, você apenas 
fica mais velho a cada virada de ano e 
pronto. 
 N ã o  a c o n t e c e  n a d a  d e  
sobrenatural na meia-noite do dia 31 de 
dezembro, concorda? Se você pensou 
“concordo”,  provavelmente  es tá  
mentindo, para si mesmo, até, pois a ilusão 
de que as viradas de ano significam algo de 
bom e  grande, é graças a ela que estamos 
aqui, vivo, há mais de 11.000 anos antes de 
Cristo e digamos, 6.000 depois dele, 
prestes a comemorar, mais pra comer e 
morar, a virada de um ano e a chegada de 
outro. Crises? Sempre existiram, há 11 mil 
anos atrás, de caça para nossos ancestrais 

homus-eretus, cuja salvação da espécie, 
foi a agricultura, impressão de alimentos, 
a terra, o cultivo, a colheita, rudimentar 
sim, mas a única forma de prosseguir com 
a espécie; nos últimos séculos,  a 
impressão, de dinheiro pelos Bancos 
Centrais, para burlar os efeitos da crise, 
que não vai ser superada, exceto para os 
ditosVip's, que continuarão sendo 
bancados pelos nossos impostos. Para 
eles, pode até ser que o ano comece depois 
do carnaval, porque prá nós, trabalhadores 
do batente diário, ele nem muda de 
dezembro prá janeiro, apenas o calendário 
e quem espera sair pelo menos de pipoca 
ou cordeiro no reinado de Momo, pode 
tirar a égua da chuva ou da sombra, que o 
trem é mesmo cosquento. 
 Em janeiro vem o IPTU com 
reajuste bem mais alto que seu salário, que 

mal foi anunciado pelo governo em R$ 
1006,00/mês, algo em torno de 5% da 
merreca de R$ 954,00 já puxou o aumento 
do custo de vida nos Peg-Pag's da vida, os 
tais supermercados, do dinheiro de 
plástico nas maquininhas do capeta, com 
juros extorsivos. Débito, ou crédito? 
Claro, que é débito em seu bolso e crédito 
para aqueles que com respaldo oficial, 
remarcam cotidianamente os preços, sabe 
como é, ou paga, ou não come e reclama 
no Posto Ipiranga, que saco vazio não pára 
em pé. 
 Apesar de tudo, amigos, que 
ilusoriamente ou não, tenhamos uma vã 
perspectiva onirica de um Novo Ano, se 
bom ou não, vai depender muito de nossa 
postura e coragem pra enfrentar os 
dragões do Leviatã; Bom Dia e até 2019 
pra todos.

 Nunca os governos erraram tanto na 
sua comunicação com a sociedade como na 
última gestão. Perderam completamente o 
canal com os cidadãos. Vamos no ater ao 
governo Pedro Taques e depois lançar um 
olhar sobre o futuro governo Mauro 
Mendes. No governo Pedro Taques a 
comunicação pública errou feio. O tempo 
inteiro. Tentou criar um governo paralelo 
fugindo do estilo personalista do 
governador. 
 A sociedade já não compreende e 
nem aceita esse modelo de comunicação 
baseado na publicidade oficial. E a 
publicidade oficial não muda há décadas. 
Jovens publicitários criam peças olhando 
pro livro aprendido na faculdade. Ou 
copiando velhos exemplos. Repetem e 
repetem velhos estilos, ainda que utilizando 
ferramentas da tecnologia digital. Não 
perceberam uma sociedade que acabou 
chegando às eleições de 2018 olhando pra 
frente versus a publicidade pública e a 
eleitoral olhando pro retrovisor.
 Pedro Taques se comunica bem ao 
seu modo. É um estilo personalista e real. 
Imagens voadoras e frases bonitas não o 
representam.  Teria que ser retratado por ele 
mesmo. E mais: com o mínimo de retoques. 

O cidadão deste momento entende isso. 
Chega de filminhos estéticos e vazios. 
Chega de outdoors e de anúncios produzidos 
pra ganhar prêmios de publicidade. 
 Chegará Mauro Mendes em 2019. 
Engenheiro pragmático. Empresário 
objetivo. Fala curta e grossa. Não cabe 
dentro do figurino publicitário do bom 
mocinho sorridente que segura crianças no 
colo e faz disso a sua imagem de governo. O 
momento pede força. A sociedade quer 
demonstração de força de caráter e de 
atitudes. Não é o momento de obras públicas 
de apresentação pública. Hora de firmeza.
 Talvez quem melhor defina o estilo 
pragmático de uma nova comunicação de 
governo no país, seja uma placa de 
inauguração de obra na suinocultura de 
Diamantino. Grande empresa com histórico 
de problemas ambientais por conta de 
dejetos e mal vista pela sociedade regional. 
Ela adotou o sistema de biodigestor pra 
tratar os esgotos, gerar energia e utilizar os 
efluentes como fertilizante. 
 A placa de inauguração da obra, no 
fim do governo Blairo Maggi, foi um 
exemplo de inteligência de comunicação. 
Trazia o porquê da obra, o quanto ela 
representava em economia de madeira e 

outros elementos naturais pra gerar a energia 
elétrica que tocava todo no complexo. Por 
fim o custo da obra e o conceito do que ela 
representava pro meio ambiente e pra 
sustentabilidade.
 Calculei que aquela placa não 
passaria se nascesse dentro do departamento 
de criação de uma agência tradicional de 
publicidade. Foi um engenheiro quem a 
produziu.  Dali o conceito de todo o 
empreendimento foi ampliado. O cidadão de 
agora quer clareza, não quer ostentação da 
publicidade governamental cara e 
ineficiente. Quer o gestor dizendo e 
garantindo-lhe com o peso da própria 
imagem a segurança da sua gestão e dos seus 
compromissos com os eleitores e com os 
cidadãos.
 Comunicação deixou de ser um 
setor de governo pra ser um setor da 
inteligência estratégica desse mesmo 
governo. Aliás, de qualquer governo. Fora 
disso, bons prêmios publicitários não 
garantirão prêmios aos gestores públicos. 
Eles são o novo centro do poder político, 
social e gerencial. Publicidade vira só um 
i n s u m o  n o  m e i o  d o  c a m i n h o .  
***___Onofre Ribeiro é jornalista em 
Mato Grosso.
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SEM TÍTULO
Dos 24 vereadores de Cuiabá, 15 votaram a 
favor da proposta de se conceder o título de 
Cidadão Cuiabano ao presidente Michel 
Temer, mas felizmente  dois fiéis da balança, 
votaram contra e os 17 votos necessários para 
a outorga melaram, pra mostrar aos 
propositores do minguado titulo, vereadores 
Misael Galvão e Luiz Cláudio, que 
justificaram Temer ter liberado R$ 100 
milhões para o novo Pronto-Socorro, que este 
dinheiro é do povo e não do temerário. Os 
politicos precisam parar de fazer media com 
dinheiro público, pois até o salário deles, 
quempaga é a gente, via impostos.

EQUANIMIDADE
Governador eleito Mauro Mendes voltou a 
negar, durante posse do novo presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso na quarta-
feira (19), aumento de 10% no duodécimo 
dos poderes. Novo presidente da Corte, o 
desembargador Carlos Alberto Alves da 
Rocha, por sua vez, contra-argumentou 
dizendo que, caso o aumento não seja 
efetivado, serviços ao cidadão ficarão 
prejudicados.  O pedido de reajuste foi feito 
ainda na gestão passada do TJMT, pelo agora 
ex-presidente, desembargador Rui Ramos. 
Plena razão assiste ao governador eleito e a 
gente sugere aqui, que o novo presidente do 
TJMT, defenda os mesmos 10% de aumento, 
para o funcionalismo público em geral. 

DESIGUALDADE
Falando em dsigualdades, em aumento acima 
da inflação para burgueses empoderados e 
abaixo para a ralé, que rala prá bancar o 
aumento dos bacanas, em congelamento de 
salários como pretendia a medida Temerosa 
prevista, loas, cabem ao ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, que concedeu liminar, 
mesmo que provisória, mas com força de 
vigencia,  suspendendo também, medida 
provisória que adiava de 2019 para 2020 o 
reajuste de salários de servidores públicos 
federais. Isso vai evitar que trabalhadores 
paguem a inflação, sem ter algo em troca e o 
gatilho precisa voiltar a funcionar para todos 
neste país de desigualdades.

BATATA ASSANDO
Veja o leitor, que enquanto se fala em uma 
mentirosa inflação de 3,9% em 2018, prá 
variar, o brasileiro poderá gastar mais com a 
ceia de Natal este ano por causa do aumento 
n o s  p r e ç o s  d e  a l g u n s  p r o d u t o s  
hortigranjeiros,  dados da Conab, que 
mostram que a batata apresentou as maiores 
cotações na maioria das Ceasas analisadas, 
em novembro.  Percentuais de 25,3% a 
57,7%, dependendo da cidade e não é culpa 
da greve dos caminhoneiros, como qusse tudo 
neste país. E não é apenas a cebola que arde 
no bolso co trabalhador, quase tudo subiu 
mais de 20% este ano. E o salário, como diz a 
musica Raposa Tropical de Lorde Dannyelvis 
no carnaval de 2019, é Bolso, Nada!

CONTROVÉRSIAS
Mato Grosso figura entre as oito unidades da 
federação com Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita (por habitante) maior que a médica 
nacional, segundo o IBGE, ficando atrás 
apenas do Distrito Federal, São Paulo e Rio 
de Janeiro. No período analisado, a razão 
entre o PIB per capita de Mato Grosso e o PIB 
per capita do Brasil foi de 1,23. Já nas outras 
UFs o valor foi de: Distrito Federal (2,60), 
São Paulo (1,50), Rio de Janeiro (1,27), Santa 
Catarina (1,22), Rio Grande do Sul (1,19), 
Paraná (1,17) e Mato Grosso do Sul (1,13). 
Em 8º lugar no ranking, a cidade de Campos 
de Júlio, ostenta um Pib-Per-Capita de R$ 
202,3 mil/ano. No estado, a miséria 
entretanto é uma triste realidade, muito em 
poucas mãos e pouco em muitas mãos, eisa 
controvéria. 

Comunicação de Governo

Feliz Ano Velho (?)
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Hospital Regional de Cáceres.  
I n t e r n a d o s  n o  s e t o r  d e  
emergencias, Alex continua sob 
medicações, em estado grave, ao 
passo que sua avó Celina, não 
resist iu aos ferimentos e 
culminou por morrer, sendo 
sepultada na tarde de ontem. 

 ontinua internado no CHospital regional de 
Cáceres, o jovem Alex  

Henrique Cardoso Rodrigues, 24, 
vitima de um grave acidente 
registrado na tarde de anteontem, 
(19) no KM 29 da BR 070, na 
Serra do Mangaval, em Cáceres, 
quando sua avó Celina Francisca 
da Silva, 83, foi morta. 
 O acidente aconteceu 
quando o automovel Voyage com 
placas de Pontes e Lacerda, 
dirigido pelo jóvem Alex e com 
sua avó de passageira, bateu 
contra uma carreta, com placas de 
Rondonópolis.
 No violento impacto, o 
Voyage ficou praticamente 
destruido e de acordo com a 
Policia Rodoviária Federal, as 
vítimas foram retiradas do 
veículo por terceiros, tendo a 

estava, consciente, conversando, 
com um corte na face e num dos 
braços, edema na região do tórax 

g u a r n i ç ã o  r e a l i z a d o  o s  
procedimentos de primeiros 
socorros e a idosa, a principio  

e escoriações nos membros 
inferiores.
 Já seu neto Alex tambem 
consciente, tinha com corte na 
face, edema na face, pescoço, 
tórax e abdômen. Ambos foram 
imobilizados, os sangramentos 
estancados e conduzidos ao 

 Por mais de um ano, todo 
o processo foi tratado com a 
maior divulgação e transparência 
possível, para que os cidadãos 
tivessem a oportunidade de 
participar, com opiniões, crítica e 
s u g e s t õ e s ,  f a z e n d o  d a s  
audiênc ias  um marco  da  
participação efetiva da população 
e exemplo de cidadania.
 A expectativa agora é para 
a votação do projeto pelos 
vereadores que deverá ocorrer 
nos dias 26 e 27 próximos, para a 
qual se aguarda um número 
grande de munícipes na Câmara 
Municipal, na continuação da 
transparência do Projeto que é um 
Termo de Cooperação firmado no 
ano passado entre a Prefeitura e a 
Unemat, para atuar em quatro 
grandes frentes de trabalho: 
C a d a s t r o  T e r r i t o r i a l  
Multifinali tário,  Plano de 
M o b i l i d a d e  U r b a n a ,  
Readequação do Plano Diretor e 
Reestruturação do Plano Fiscal e 
Tributário.

epois de um longo Dtrabalho de formatação 
junto à comunidade 

cacerense, audiências públicas, 
discussões em conjunto com os 
d ive r sos  s egu imen tos  da  
sociedade e ampla divulgação nas 
mídias aos cidadãos, o novo 
Código Tributário do município 
irá à votação na Câmara 
Municipal pelos vereadores. 
 Os munícipes serão 
beneficiados diretamente com a 
aplicação do novo Código 
Tributário, a partir do ano quem, 
quando o mesmo entrar em vigor.
 Dentre os benefícios, 
estão a isenção de IPTU para 
contribuintes cegos, inválidos 
para o trabalho, viúva ou viúvo, 
órfão menor e aposentado, de 
baixa renda familiar. Desconto no 
valor do IPTU para contribuintes 
v e í c u l o s  e m p l a c a d o s  n o  
Município. Isenção de IPTU de 

i m ó v e l  p e r t e n c e n t e s  a  
contribuinte integrante do 
Programa Bolsa Família. Isenção 
de IPTU para contribuintes 
portadores de doenças graves, 
com renda familiar de até três 
salários mínimos. 
 Redução de até 80% do 
valor do IPTU para empresas que 
se instalarem no Município 
gerando emprego e renda para a 
população. Redução de 70% do 
valor do IPTU para imóveis 
cadas t r ados  com re se rva  
ambiental e isenção de ITBI para 
imóveis pertencentes a planos 
habitacionais para população de 
baixa renda. 
 Todas essas e outras 
centenas de questões foram 
discutidas e rediscutidas nos 
amplos debates proporcionados 
pela Prefeitura Municipal e 
técnicos da Unemat, parceiros na 
criação do novo Código.

condução de uma Mestre de 
Cerimônia que manteve o ambiente 
descontraído e divertido para todos. 
 A Yo u t u b e r  M a r c e l a  
Tavares, realizou um pequeno show 
de Stand up iniciando as atividades e 
em seguida o fundador do Grupo 
Cometa, Francis Maris Cruz e o 
Diretor- Presidente, Sr. Cristinei 
Rodrigues Melo, junto com os 
Diretores do Grupo Cometa, foram 
convidados para pronunciar  
palavras inspiradoras e parabenizar a 
todos os participantes.
 O evento contou também 
com um dos maiores palestrantes do 
Brasil na atualidade, além de ser um 
grande e multicampeão Oscar 
Schmidt, que compartilhou com 
todos os presentes suas experiências 
de vida e inspirou a todos sempre 
“dormirem com a bola.” Finalizando 
a festiva manhã, foram realizadas as 
premiações, com a entrega de honras 
d e  d e s e m p e n h o s  n o t á v e i s  
individuais, aoscolaboradores 
contemplados.

 Grupo Cometa é conhecido Opor ser um dos maiores 
grupos de concessionárias 

do Brasil, e neste ano de 2018 com 
vários recordes de vendas batidos, 
incluindo o de maior vendedor de 
Consórcio Honda do Brasil no mês 
de  Agos to .  Com isso ,  280  
colaboradores de vários setores 
foram premiados com uma incrível 
viagem com tudo pago para um 
cruzeiro no navio italiano Costa 
Favolosa, passando 3 noites 
incríveis em alto mar, além de 
conhecer as maravilhosas paragens 
de Santos, Ilha Bela e Balneário 
Camboriú, entre os dias 13 e 16 de 
dezembro. 
 O Grupo Cometa iniciou o 
Encontro de Campeões Edição 
Cruzeiro com um jantar receptivo 
para parabenizar a todos os 
participantes que garantiram sua 
vaga. Na manhã seguinte iniciou- se 
o evento solenidade do 5° Encontro 
de Campeões do Grupo Cometa. A 
Edição Cruzeiro, contou com a 

TRAGÉDIA NA MANGAVAL

Grave acidente na serra
mata idosa em Cáceres

No violento impacto com carreta, Voyage ficou parcialmente destruido e as vitimas com fraturas generalizadas, foram socorridas ao HRC, mas a idosa não resistiu

Da Redação

Alex (detalhe) estava na direção do Voyage destruido no acidente  

Fotos: PRF/Facebook

EFEITO REDUTOR

Novo Código Tributário deve 
beneficiar população humilde
Assessoria

Moradias simples terão isenção e descontos do IPTU  

 Foto: Ilustrativa

EDIÇÃO CRUZEIRO

Grupo Cometa contempla
colaboradores campeões 

Familia Cometa passou três noites inesquecíveis em alto mar   

Foto: Assessoria

Assessoria
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por socorro e Marcos foi 
encaminhado ao posto de saúde 
da cidade, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. A 

fugindo no sentido a MT-248, 
sentido Jauru. 
 O pai da vitima disse que 
desesperado naquela hora, pediu 

 jovem Marcos Vinicius ONunes dos Santos, de 
apenas 26 anos, filho do 

proprietário de um hotel em 
Figueirópolis D'Oeste na região 
de Cáceres,  , foi executado com 
três tiros na frente do pai, na noite 
de anteontem, (19), quando se 
encontrava com o genitor 
sentados ambos na porta do 
estabelecimento. 
 Os tiros partiram da arma 
de um desconhecido que passou 
pelo local numa moto e se evadiu 
após assassinar a vitima.
 De acordo com o boletim 
de ocorrência elaborado pelas 
policias civil e militar com base 
nas informações do pai da vitima, 
o criminoso estava em uma moto 
Fan preta, tendo a folga de parar, 
descer e ainda perguntou  pelo 
nome do rapaz, efetuando  em 
seguida  três disparos contra a 
cabeça de Marcos Vinicius, 

Secretário de Planejamento e 
Finanças e responsável pelas 
ações da Secretaria Municipal de 
Administração de Araputanga.
 A ampliação do volume e 
número de itens da agricultura 
familiar a serem utilizados no 
preparo da merenda escolar foi 
discutida e organizada por uma 
ação conjunta entre Secretaria de 
M e i o  A m b i e n t e  e  
Desenvolvimento Urbano e Rural 
– SEMADUR e Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura.
 “Após realizar diferentes 
visitas técnicas aos agricultores 
familiares e ouvir as solicitações 
dos componentes do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural, observamos que nossos 
p r o d u t o r e s  d e t i n h a m  a  
capacidade de entregar uma 
m a i o r  q u a n t i d a d e  e  
diversificados tipos de alimentos 
às Escolas e Centros de Educação 
I n f a n t i l .  A s s i m ,  a p ó s  a  
apresentação da proposta, a 
solicitação foi atendida pela 
gestão”, frisou Willie Martes 
Ferreira, Gerente da SEMADUR 
de Araputanga.
 “Devido aos reajustes, os 
produtores rurais da agricultura 
familiar, em 2019, receberão 
mais recursos do PNAE, uma vez 
que, no corrente ano, no total 
geral, será pago R$ 135.573,50 
pela entrega dos produtos. Um 
valor duas vezes maior que 
2018”, disse Joel Marins de 
Carvalho, Prefeito Municipal de 
Araputanga.  

o exercício de 2019 e sua 
programação atendeu diferentes 
reinvindicações dos produtores 
rurais da Agricultura familiar no 
que tange data de realização, 
v o l u m e  e  n ú m e r o  d e  
itens/alimentos ofertados, além 
do número de produtores 
contemplados. 
 “Com intuito de atender a 
uma solicitação de nossos 
agricultores, realizamos essa 
chamada pública, num prazo 
anterior de 4 a 6 meses do que 
tradicionalmente a Prefeitura 
Municipal  de  Araputanga 
realizava. 
 C o m  i s s o ,  n o s s o s  
produtores terão mais tempo para 
produzir e realizar a entrega dos 
a l imentos  contemplados” ,  
afirmou Luís Carlos Henrique, 

 Prefeitura Municipal de AAraputanga, através da 
S e c r e t a r i a  d e  

Adminis t ração a  segunda 
chamada pública para aquisição 
de Gêneros Alimentícios da 
Agr icul tura  Famil ia r,  em 
atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE. 
 Para 2019 é esperado um 
investimento financeiro, na 
aquisição de alimentos da 
agricultura familiar, duas vezes 
maior que 2018, visto que, saltará 
d e  a p r o x i m a d a m e n t e  R $  
66.000,00 para R$ 135.573,50. O 
n ú m e r o  d e  p r o d u t o r e s  
beneficiados aumentará de 12  
para 16.  
 A chamada  públ ica  
estabeleceu os fornecedores para 

massagem cardíaca com o 
objetivo de tentar reanimar a 
vítima. 
 Os policiais conseguiram 
fazer com que Silvio Santos 
v o l t a s s e  a  r e s p i r a r  e  
i m e d i a t a m e n t e  e l e  f o i  
encaminhado para o Hospital 
Evangélico do município e 
posteriormente foi encaminhado 
para o Hospital Regional de 
Cáceres, onde permaneceu na 
UTI, mas não resistiu aos 
ferimentos e acabou falecendo.
 Amigos do empresário 
começaram a fazer homenagens 
nas redes sociais. Silvio Santos 
era muito querido em Vila Bela e 
também em Pontes e Lacerda. O 
acidente foi registrado no final da 
tarde desta quarta-feira (19.12).

 empresár io  Si lvio  OSantos, se envolveu em 
um grave acidente na 

última quarta feira, (19) quando 
pilotava uma motocicleta Suzuki 
GSX-R. Ele acabou perdendo o 
controle da moto e bateu 
v io len tamente  cont ra  um 
alambrado de proteção. Silvio 
Santos foi arremessado contra 
uma placa e caiu dentro do Rio 
Guaporé. Com a força da batida, a 
vítima teve fratura exposta em 
uma das pernas.
 U m a  G u a r n i ç ã o  d a  
Policia Militar rapidamente 
esteve no local do acidente e 
conseguiu com a ajuda de 
populares encontrar a vítima as 
margens do rio, submerso e 
inconsciente. A PM realizou 

perguntou primeiro pelo nome do 
jovem, para ter certeza que estava 
matando a pessoa certa e 
suspeitar que ela estava naquela 
hora naquele local, mas a policia 
está investigando todos os 
detalhes,  não descartando 
nenhuma possibilidade de causa e 
autoria.

Polícia Militar realizou rondas 
pela região, mas ninguém foi 
localizado.  O corpo foi 
encaminhado para o IML e o caso 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil. As primeiras 
hipóteses são para um possivel 
acerto de contas, morte por 
encomenda, pois o matador 

FRENTE DO HOTEL

Assassinado ao lado do pai 
com tres balaços na cabeça

Execução com todos os vestígios e suspeitas  de acerto de contas, aconteceu na noite de quarta feira, em Figueirópolis D'Oeste, quando vitima estava ao lado do pai

Da Redação

Vitima Marcos Vinicius, 3 tiros na cabeça em frente ao hotel do pai  

Foto: Reprodução

MAIS DE 100%

Araputanga prevê aumentar  
compra da agricultura familiar 
Assessoria

Agricultores foram recebidos no gabinete do prefeito Joel   

 Foto: Assessoria

QUEDA NUM RIO

Acidente com moto mata 
Silvio Santos em Vila Bela
Da Redação

Empresário Silvio Santos chegou a ser reanimado, mas foi a óbito  

Foto: Arquivo Pessoal
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 Banco do Brasil foi condenado Oa  paga r  R$  10  mi l  de  
indenização por danos morais e 

a restituir valores retidos de um 
correntista, que teve seu salário retido 
por conta de uma dívida que tinha com a 
instituição financeira. A decisão é da 3ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, que manteve a sentença 
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de 
Barra do Garças.
 No recurso de apelação, 
negado por unanimidade, o Banco do 
Brasil tentava reduzir o valor da 
indenização. Já o relator do caso, 
desembargador Dirceu dos Santos, 
entendeu que a quantia deveria ser 
mantida, já que a indenização por danos 
morais  não deve implicar  em 
enriquecimento ilícito da vítima, 
tampouco ser irrisório, a ponto de afastar 
o caráter pedagógico que é inerente à 
medida. “Quanto ao dano material, 

razão também não assiste ao Banco 
apelante, pois, reconhecida a retenção 
indevida, deve o autor do ilícito 
proceder com a devolução dos valores 
ao cliente”.
 Na ação originária, a vítima 
alegou ser titular de uma conta salário no 
Banco do Brasil e que, após seu salário 
ficar retido na referida conta, abriu uma 
nova conta em outro banco para que 
fosse feita a portabilidade integral de 
seus proventos. Porém, em dado mês, o 
salário foi depositado e, no ato da 
transferência dos valores por meio da 
portabilidade, foi repassado ao 
requerido quantia ínfima, ficando quase 
que a totalidade do valor do salário no 
banco alvo do processo.
 E m  s u a  a n á l i s e ,  o  
desembargador Dirceu dos Santos 
verificou se houve ato ilícito por parte da 
instituição bancária. Segundo o 
magistrado, a simples existência de 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

dívida perante o banco não permite que 
ele realize descontos arbitrários na conta 
bancária do cliente, necessitando de 
autorização para tanto. Quanto ao dano 
moral, o relator apontou que é cabível 
somente quando ficar demonstrado que 
o ato ilícito resultou em lesão ao direito 

personalíssimos da parte. 
 Nesse contexto, conforme o 
desembargador, o abalo suportado pelo 
autor decorre diretamente do ato ilícito 
praticado pelo banco, tendo em vista que 
esse tipo de dano prescinde de 
comprovação.

da personalidade da vítima, agredindo 
sua esfera íntima e trazendo consigo a 
dor, angústia e transtorno à psique, que 
ultrapassem o simples aborrecimento 
diário. Sendo assim é necessário 
verificar em cada caso a existência ou 
n ã o  d a  o f e n s a  a o s  d i r e i t o s  

DECISÃO DA BARRA

Banco é condenado por reter 
salário de correntista devedor

Segundo o magistrado, existência de dívida perante o banco não permite descontos arbitrários na conta bancária do cliente, necessitando de autorização para tanto

TJ/MT c/ Redação

Decisão condenou gestão do banco em Barra do Garças    

Foto: Arquivo  

procedimento de necropsia. 
 N ã o  f o r a m  r e p a s s a d a s  
informações sobre paradeiro da 
companheira do garimpeiro. A Polícia 

Civil investiga o caso para identificar a 
autoria do crime, bem como as 
circunstâncias e motivação do 
homicídio.

m homem de  37  anos ,  Uidentificado como Alessandro 
Silva de Alencar, foi encontrado 

degolado na tarde de anteontem, (19), no 
garimpo da Serra do Caldeirão, em 
Pontes e Lacerda, na região de Cáceres. 
De acordo com a Polícia Civil, o crime 
ocorreu em uma região de mata, onde o 
corpo foi encontrado dentro de uma 
barraca de lona. 
 Uma motocicleta Honda/CG 
Fan, cor preta, com a chave, foi 
encontrada no local. A mochila da vítima 
também estava no local. Inicialmente, 
foram encontrados vestígios de sangue 
em diferentes pontos, além de matos 
amassados, próximo a uma barraca de 
lona .  Os  mater ia is  ser iam da  
companheira da vítima.
 De acordo com informações da 
Polícia Civil,  testemunhas contaram 
que o homem teria esfaqueado a esposa 
minutos antes de ser ferido. Por causa 
disso, moradores se revoltaram, 
espancaram e degolaram o acusado. O 
corpo da vitima foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal (IML) para 

MISTÉRIO NO CALDEIRÃO

Garimpeiro é degolado em
barraca de Serra da Borda 
F.M c/ Redação

Policiais investigam crime registrado no Caldeirão da serra   

Foto: PM/MT
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 Cuiabá Esporte Clube Od e v e  a p r e s e n t a r  o  
restante da equipe que 

vai disputar a temporada 2019, na 
primeira semana de janeiro, a 
diretoria ainda deve fechar 
algumas contratações antes do 
natal e contar com pelo menos 
três jogadores da base. 
 Da equipe que conquistou 
o inédito acesso a Série B, 
tiveram o contrato renovado o 
goleiro Victor Souza, os laterais 
Weriton (direito) e Danilo 
(esquerdo), o zagueiro Edson 
Borges, os volantes Marino e 
Magno, e os meias Alê, Eduardo 

Ramos e Doda já estão treinado 
deste o último dia 3.  
 O técnico Itamar Schülle 
segue no comando da equipe ao 
lado do preparador físico 
Gamarra, do auxiliar-técnico 
Lucas Isotton e do preparador de 
goleiros Ernandes Pantaneiro. 
 O fato de Sinop, Cuiabá e 
Luverdense, clubes que vêm 
disputando nos últimos anos 
finais e semifinais do Mato-
grossense terem saído na frente 
na preparação [pré-temporada] 
para o Estadual do ano que vem, 
n ã o  c h e g a  a  s e r  “ u m a  
preocupação” para o técnico 

Toninho Pesso, que venceu a 
Copa FMF, recentemente com o 
Mixto, conquista que marca seu 
r e t o r n o  a o  c o m a n d o  d o  
Alvinegro.  - “É claro que aqueles 
que iniciam a preparação com 
maior antecedência chegam 
melhor condicionados, mas o 
Mixto vem de uma competição e 
os novos reforços começam a 
chegar depois dos primeiros dias 
de janeiro. 
 Há condições perfeitas 
para fazer uma boa preparação até 
o dia da estreia, aproveitando o 
embalo dos jovens da base com 
reforços que vamos trazer”, diz 
Pesso.  
 O Mixto ,  conforme 
afirmou o presidente Walter 
Fernandes, só passa a fazer 
contratações a partir de janeiro.
 Contudo, os contatos 
foram feitos e há casos em que há 
mais de 90% de contratações 
fechadas.  - “Não vamos nos 
precipitar. 
 Quando os contratos 
f o r e m  a s s i n a d o s  n ó s  
divulgaremos”, diz o técnico 
Antonio Peso, que trabalha a 
formação do plantel coma 
diretoria. 
 O Mixto estreia no 
domingo 20 contra o Araguaia, 
fora.

 temporada para os times Ade Mato grosso em 2018 
acabou, mas já tem data 

par começar em 2019, ou seja, a 
menos de um mês, no dia 19 de 
janeiro, quando a bola volta a 
rolar nos gramados do estado. 
 O campeonato, que existe 
desde 1943, vai para sua 77ª 
edição, sendo que a do ano que 
vem será disputada com 10 
equipes ,  de  se te  c idades  
diferentes, são eles: Cuiabá, 
Mixto, Dom Bosco, Operário 

VG, Operário Ltda, Sinop, 
Luverdense, Juara, Araguaia e 
União.
 O clube com mais títulos é 
o Mixto, com 24 conquistas e o 
único a conseguir um tetra 
consecutivo, entre 1979 e 1982. 
Na segunda posição vêm o 
Operário-VG com 14 títulos, o 
Cuiabá, fundado em 2001, clube 
mais vitorioso do século em todo 
o estado, já tem oito estaduais, 
sendo o atual bicampeão. 
 O Dom Bosco está na 

quar ta  pos ição  com se i s  
conquistas, mas não vence desde 
1991. Caso vença a edição de 
2019, o Cuiabá vai ganhar o seu 
sét imo estadual  em nove 
disputados, sendo a segunda vez 
como tricampeão, a primeira 
trinca do Dourado foi entre 2013 
e 2015. 
 Já mais distante desse 
sucesso no estadual, dois dos 
clubes mais tradicionais de Mato 
Grosso, Mixto e Operário-VG, 
ganharam apenas um título nos 

equipes avançam para a fase de 
mata-mata, começando pelas 
quartas de final e chegando até a 
decisão. A partida de abertura será 
daqui a um mês, no sábado, dia 19 
de janeiro, entre Operário 
Várzea-grandense e União, na 
Arena Pantanal. (texto:  Pedro 
Velasco) 

últimos dez anos, sendo ele 
conquistado pelo Mixto, em 
2008. O último título estadual do 
Operário-Vg foi em 2006.
 O Campeonato Mato-
Grossense de 2019 vai contar 
com 10 times, que jogam todos 
contra todos em turno único na 
primeira fase. Em seguida, oito 

PAUSA PRÁ BOLA

Bola voltará a rolar no futebol 
de MT só no dia 19 de janeiro

Esporte Rei Bretão volta aos gramados com a abertura do estadual, reunindo Cuiabá, Mixto, Dom Bosco, Operário VG, Operário Ltda, Sinop, Luverdense, Juara, Araguaia e União

O.E c/ Redação

Férias prometem muita emoção na Arena na volta em 2019   

Foto: Arquivo

NORTE & SUL

Dourado, Galo e Mixtão afiam 
as chuteiras para jornada 2019
S.N c/ Redação

Mixto aposta na força de campeão pra engolir rivais no próximo ano  

Foto: Thiago Mattos
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A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças esperadas e 
posit ivas em sua vida 
material e financeira, que 
trazem maior estabilidade e 

conforto à sua vida. O momento pode 
envolver a aprovação de uma promoção ou 
projeto, que envolve o aumento de seus 
rendimentos.

Esotérico

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Plutão 
em Capricórnio, indicando 
um dia  de  mudanças  
positivas em sua vida 
pessoal ou profissional. 

Você estará emocionalmente envolvido 
em um novo projeto, que promete trazer as 
mudanças desejadas em sua vida. Dia 
ótimo para estar entre os seus.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e 
mudanças em seu mundo 
emocional. O momento 

pode envolver uma intensa e positiva 
limpeza nos sentimentos, que o leva a 
deixar para trás, pessoas e situações 
tóxicas.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia  de  movimento  e  
mudanças na vida social e 

nas amizades. Sua maneira de relacionar-
se com alguns amigos pode passar por um 
processo de mudanças e limpeza. Ótimo 
momento  pa ra  novos  con ta tos  
comerciais.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de movimento e mudanças 
p o s i t i v a s  e m  p r o j e t o s  
profissionais e planos de 

negócios, que serão colocados em prática 
em poucos dias. O momento pode envolver 
a aprovação de uma promoção. Você dá um 
novo passo na carreira.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e 
necessidade de transformar 
e deixar para trás emoções 

que já não fazem mais sentido. O período 
pode estar relacionado com a compra ou 
venda de um imóvel de família.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças positivas e 
limpeza em seu mundo 
emocional, que passa por um 

momento de aprofundamento. O dia pode 
envolver também uma importante 
negociação relacionada a uma grande 
soma de dinheiro.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d i a  d e  m o v i m e n t o  e  
mudanças na vida social e 
e m  r e l a c i o n a m e n t o s ,  

pessoais e profissionais. Uma sociedade 
ou parceria pode começar a ser negociada 
e firmada. Um namoro pode passar por 
mudanças positivas.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
seu signo indicando um dia 
de movimento na vida social 
e aproximação de pessoas 
que trarão mudanças à sua 

vida. Um romance pode começar a ficar 
mais sério e profundo. O momento pode 
envolver uma mudança positiva no 
relacionamento com os filhos.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de boa, mas intensa 
comunicação e necessidade 

de aprofundar conhecimentos. O 
momento pode estar relacionado com a 
aprovação de um novo projeto, que trará 
algumas mudanças significativas em sua 
vida.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d ia  de  movimento  e  
mudanças em projetos de 

médio prazo, especialmente se estiver 
envolvido com pessoas e empresas 
estrangeiras. O momento pode estar 
relacionado com uma mudança de país.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia  de movimento e  
mudanças positivas no 

trabalho. Um novo projeto pode ser 
aprovado e trazer mudanças em sua 
rotina. O momento é ótimo para 
começar um bom programa de 
exercícios e dieta.

By Rosane Michels

Brindando mais um ano de vida 
conjugal o casal Leandro Martins e 
Carolina Sampaio de Oliveira, que 
reviveram o Dia do Sim, passo 
importante rumo a construção de uma 
família. Que Deus abençoe essa união e 
que a chama desse amor nunca se 
apague.

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

Felicidades e muitos anos de vida a 
amiga de longas datas Noely Ortega 
que completou mais uma primavera 
envolto ao carinho dos familiares e 
amigos. Nosso registro e parabéns a 
você.

A b r a ç o  e s p e c i a l  a o  g r a n d e  
companhe i ro  da  comunicação  
Chuenlay Marques (Gonzaga) que hoje 
troca de idade e celebra a data 
recebendo os parabéns dos amigos, 
familiares e leitores. Que esse novo ano 
de vida seja recheado de vitórias, saúde,  
realizações e sucessos sempre. Feliz 
Aniversário!

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

Celebrou data nova ontem Rinalda Carneiro a quem enviamos 
votos de saúde, paz, amor e prosperidades. Felicidades mil!!!

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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quipe do IFMT Campus ECáceres  tem t raba lho  
aprovado como finalista da 

17ª Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia (FEBRACE), que 
acontecerá entre os dias 18 a 22 de 
março de 2019, na Universidade de 
São Paulo (USP), na capital paulista.
 A FEBRACE é uma grande 
mostra de projetos realizada 
anualmente pela Universidade de 
São Paulo, com a finalidade de 
incentivar jovens estudantes de todo 
o país. A Feira é muito disputada e 
recebe trabalhos de todas as regiões 
do Brasil.
 O projeto “Aplicativo 
móvel para cálculo de produção de 
hortaliças”, desenvolvido por um 
grupo de estudantes do curso 
Técnico em Informática Integrado 
ao Ensino Médio, do IFMT Campus 

Cáceres, sob a orientação do 
professor Eliel Regis de Lima, 
integra várias áreas de conhecimento 
e tem como objetivo contribuir com 
pequenos produtores de hortaliças 
no planejamento e cálculo dos custos 
de produção.
 O trabalho foi apresentado 
na VII Mostra de Iniciação 
Científica no Pantanal – edição 
2018, pelos estudantes do segundo 
ano do Ensino Médio, Beatriz de 
Oliveira, Guilherme Ladeia, João 
Brasílio de Carvalho e Vitória 
Eduarda Silva, sob a orientação do 
professor Eliel, e foi premiado como 
v e n c e d o r  n a  c a t e g o r i a  
Desenvolvimento Tecnológico.
 O aplicativo resultante 
desse trabalho de pesquisa e 
desenvolvimento pode ser instalado 
em aparelho de Smartfone, não 

necessita de acesso à Internet e é de 
fácil utilização. Permite ao produtor 
cadastrar insumos e mão de obra de 
c a d a  c a n t e i r o  p r o d u z i d o ,  
disponibilizando no momento da 
colheita o custo de produção por 
canteiro. É uma ferramenta de 
suporte administrativo que permite 
ao produtor ter conhecimento sobre 
os valores gastos para produzir e, 
consequentemente, facilita na hora 
de calcular o preço final de cada 
produto.
 O professor Eliel, que 
também é coordenador do curso 
Técnico em Informática, ressalta 
que “todo ano os estudantes do 
IFMT Campus Cáceres produzem 
excelentes trabalhos de iniciação 
científica, apresentados na Mostra 
de Iniciação Científica no Pantanal, 
na Jornada de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do IFMT (JENPEX) e em 
outros eventos, como é o caso do 
projeto em questão. É o resultado do 
trabalho de formação integral 
d e s e n v o l v i d o  n o  C a m p u s ,  
despertando a curiosidade e 
capacitando estudantes para o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v a s  
tecnologias.”.
 Os estudantes continuam 
trabalhando no projeto. O aplicativo 
deve passar por novos testes e 
implementações. Posteriormente 
será disponibilizado para livre 
utilização. 
 Estão de parabéns os 
estudantes e toda equipe de docentes 
e técnicos do IFMT Campus Cáceres 
pelo excelente resultado alcançado, 
formando cidadãos conscientes e 
capazes de interferir na realidade 
social do país.

CIÊNCIAS E ENGENHARIA

Estudantes do IFMT Cáceres estão
entre os finalistas em feira da USP

O projeto  finalista “Aplicativo móvel para cálculo de produção
 de hortaliças”, foi desenvolvido por estudantes do IFMT Cáceres

Assessoria

O trabalho foi apresentado na VII Mostra de Iniciação Científica no Pantanal  

Foto: Assessoria
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 Marcos Vinicius Nunes dos Santos, 26, foi assassinado a tiros na 
frente do hotel de seu pai em Figueirópolis D'Oeste e a policia não descarta 
nenhuma hipótese para o crime, sendo a mais plausivel, um acerto de 
contas e por encomenda. A vitima estava sentada ao lado do pai, quando um 
motoqueiro chegou, perguntou pelo seu nome, efetuou os disparos no 
estilo pistolagens e fugiu sentido Jauru.  Página 04

Página 03

57
Anos!

 O empresário Silvio Santos, se 
envolveu em um grave acidente quando 
pilotava uma motocicleta Suzuki GSX-R e 
perdeu o controle do veículo,  batendo 
violentamente contra um alambrado de 
proteção. Silvio foi arremessado contra uma 
placa e caiu dentro do Rio Guaporé. Com a 
força da batida, a vítima teve fratura exposta 
em uma das pernas.Mesmo socorrido com 
fraturas, não resistiu indo a óbito. 

 Vitima de um grave acidente na BR 070, Serra do Mangaval em 
Cáceres, Alex Henrique Cardoso Rodrigues, continua internado no 
Hospital Regional de Cáceres em estado grave, enquanto que sua avó 
Celina Francisca da Silva, de 83 anos, morreu na colisão do Voyage com 
uma carreta e morreu, sendo sepultada ontem. A colisão praticamente 
destruiu o automovel que era dirigido pelo jovem. Página 03

 D e p o i s  d e  u m  l o n g o  
trabalho, o novo Código Tributário 
do município irá à votação na 
Câmara Municipal de Cáceres, 
prevendo-se beneficios diretos a  
munícipes com a sua aplicação a 
partir do ano quem, quando o 
mesmo entrar em vigor. Dentre os 
benefícios, a isenção de IPTU para 
contribuintes cegos, inválidos para o 
trabalho, viúva ou viúvo, órfão 
menor e aposentado, de baixa renda 
familiar. 
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TRAGÉDIA NA RODOVIA

Idosa morre no choque frontal
de Voyage com carreta na serra

Ponto nevrálgico rodoviário, a Serra do Mangaval na 070 tem sido palco de vários acidentes fatais, o mais recente, anteontem, com a morte da idosa e lesões graves em seu neto 

Voyage ficou semi-destruído e Alex no detalhe, continua internado    

Fotos: PRF/Facebook

CÓDIGO TRIBUTÁRIO

Baixa renda e deficientes de 
Cáceres devem ter isenções 

Isenções e descontos devem atingir familias humildes da periferia    

Foto: Ilustrativa

MOTO SEM CONTROLE

Silvio Santos morre em 
acidente no rio Guaporé

Silvio era muito conhecido em VilaBela e Pontes e Lacerda   

Foto: Facebook 

BALAÇOS NA CABEÇA

Jovem é executado a tiros ao 
lado do pai ferente ao hotel

Baleado na cabeça, Marcos Vinicius caiu morto aos pés do pai   

Foto: Reprodução

ENCONTRO DE CAMPEÕES

Cometa premia colaboradores
com uma viagem de Cruzeiro

MERENDA ESCOLAR

Agricultura familiar reforçada
no cardápio Araputanguense

VINGANÇA POPULAR

Bateu na mulher e foi encontrado
sem vida no barraco do Caldeirão


