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Mais de 200 agentes comunitários de saúde e de combate as 
endemias lotaram o auditório Edivaldo Reis, na Unemat, em 
Cáceres, durante a audiência pública que discutiu os diretos da 
categoria. Profissionais de vários municípios da região oeste 
compareceram em peso para debater as questões pertinentes à 
profissão. Diversas situações irregulares, como o não cumprimento 
de leis, estão desrespeitando os direitos desta categoria muito 
importante para a saúde pública. Página 03

No próximo dia 15, no 
Centro de Eventos Sophia 
Leite, a partir das 20h, vinte 
garotas de bairros diferentes, 
vão disputar o título de Musa 
do 36º Festival Internacional 
de Pesca Esportiva (FIPe), 
acontecerá de 7 a 11 de junho.

  Página 03

O prefeito de São José dos Quatro Marcos, 
Ronaldo Floreano e a vice-prefeita Cida Rézio, se 
reuniram nesta segunda-feira (3), com secretários 
e vereadores para informar a decisão de decretar 
estado de emergência  por causa das chuvas que 
atingem  o município. Página 04

DIREITOS

Audiência Pública com agentes de saúde mostra
resultados dos trabalhos da Frente Parlamentar

Foto: Assessoria

Durante a audiência foram discutidas diversas situações irregulares
 EVENTO

Escolha da Musa da Pesca abrirá oficialmente programação
do 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres
 
Foto: Asessoria

Concurso elegerá a Musa da Pesca 2017

CHUVAS

Prefeito decreta situação de emergência em Quatro
Marcos, após contabilizar estragos com a chuva

Chuvas causam estragos em São José dos Quatro Marcos

Foto: Quatro Marcos Noticias

ENERGIA ELÉTRICA

Contas de luz sofrerão
redução a partir de abril

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a tarifa dos consumidores residenciais da Energisa Mato 
Grosso receberá, em abril, uma redução de até 13,17%. Página 05

Tarifa será reduzida em até 13,17%

Foto: Ilustrativa
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Terceirização: realidade que precisa amadurecer

Café da 
      Manhã
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Luverdense volta a encontrar 
Santos pela Copa do Brasil Sub-20
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ESPORTE

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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S a t u r n o  e s t a c i o n a  e m  
Sagitário e prepara-se para 
começar  o  movimento  
retrógrado em alguns dias. É 
possível que você comece a 
sentir que seus projetos de 
médio prazo perdem um 

pouco o sentido, que precisam de revisões 
para que o sucesso seja possível. Espere 
alguns dias para uma decisão definitiva.

Esotérico

Saturno es tac iona  em 
Sagitário e suas emoções, 
que passam por um processo 
de transformação profunda, 
podem começar a passar por 
u m  m o m e n t o  d e  

indefinições. O período dura alguns dias, 
até que começa a ficar mais claro o 
caminho que deve seguir. Procure não 
decidir nada definitivo nos próximos dias.

Sa turno  es tac iona  em 
Sagitário e se prepara para 
seu movimento retrógrado 
em alguns dias .  Seus 
relacionamentos começam a 
entrar em um estado de 

estranhamento, como se algo estivesse 
errado. Procure manter a calma e não tome 
nenhuma decisão relacionada a um 
namoro, amizade, sociedade ou parceria.

Sa tu rno  es tac iona  em 
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado em 
alguns dias. Não é hora de 
decidir nada com relação ao 
seu trabalho, que pode não 

estar trazendo satisfação e realização. É 
hora de apenas refletir, não de decidir. Você 
pode estar confuso, como se estivesse 
diante de uma encruzilhada.

S a t u r n o  e s t a c i o n a  e m  
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado em 
alguns dias. Neste período, de 
parada e  ref lexão,  um 
relacionamento amoroso pode 

passar por uma espécie de crivo, de revisão e 
incertezas. Não é hora de decidir nada, 
apenas esperar,  pacientemente.  O 
relacionamento com um filho passa pelo 
mesmo processo.

Saturno  es tac iona  em 
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado em 
poucos dias. O período pode 
envolver uma parada para a 
reflexão e reavaliação de 

caminhos, especialmente se estiver 
envolvido em viagens de trabalho ou 
estudos que não trazem prazer. Não decida 
nada por enquanto.

Saturno es tac iona em 
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado em 
poucos dias. Neste período, é 
possível que você pare para 

refletir sobre seus projetos profissionais e 
caminhos que sua carreira têm traçado 
para você. É hora de avaliar se você aindas 
sente prazer em fazer o que faz. Espere 
para a tomada de decisões.

Saturno  es tac iona  em 
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado que 
começa em alguns dias. 
Neste curto período, de 
parada e reflexão, você deve 

apenas esperar. Não feche nenhum acordo 
ou firme nenhuma negociação. Não é hora 
de assinar documentos importantes. Uma 
viagem pode ser reavaliada.

S a t u r n o  e s t a c i o n a  e m  
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado ique se 
inicia em alguns dias. O 
momento envolve parada e 
reorganização de seus ganhos 

e gastos para um novo momento em sua vida 
financeira. Os próximos meses devem 
envolver economia. Não se envolva em 
novos investimentos nos próximos dias. 
Espere.

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

Saturno estaciona em 
Sagitário e se prepara para o 
movimento retrógrado que 
começa em alguns dias. 
Neste período, um problema 

doméstico ou familiar pode exigir 
reflexão e direcionamento. No entanto, 
não é hora de decisões definitivas. As 
respostas ainda não estão prontas. Espere, 
pois a vida mostrará os caminhos.

By Rosane Michels

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

Sa tu rno ,  s eu  r egen t e ,  
estaciona em Sagitário e se 
prepara para o movimento 
retrógrado. Os próximos dias 
podem ser confusos e 
envolvidos em indefinições. 

Você estará mais fechado e introspectivo, 
mais voltado para o seu mundo emocional, 
que pode passar por um período de 
instabilidade. Deixe as coisas acontecerem 
sem o seu controle.

De niver hoje o nosso querido amigo e leitor 
assíduo Ricardo Vanini, a quem desejamos 
muitas felicidades e muitos anos de vida.

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

Por falar em charme e elegância não poderíamos deixar 
de destacar em nossa coluna, a encantadora 
proprietária do CNA, Michela Lemink.  Uma ótima 
quarta-feira Michela.

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

Saturno estaciona em seu 
signo e se prepara para o 
movimento retrógrado em 
alguns dias. Neste período, 
você pode sentir como se sua 
vida estivesse em suspenso. 

Nada se define. Suas emoções podem estar 
mais confusas e nenhuma decisão, 
especialmente as definitivas, devem ser 
tomadas. O momento pede paciência.

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

Um bom dia especial ao casal que é evidencia 
em nossa city Dr.Renato Rostey e sua elegante 
esposa Patrícia Ribeiro. Sempre frequentando 
os lugares mais fashion de nossa Princesinha.

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

Casal de um carisma incrível,  que espalha a 
essência do amor em todos os lugares, Francinei 
Oliveira Duarte e Natalia de Oliveira Ferreira a 
quem desejamos muitas felicidades.

Colheu mais um rosa no jardim da vida, a querida Cecília 
Fornanciari, que recebeu o carinho especial dos filhos, netos 
e amigos que cantaram o tradicional Parabéns. São 75 anos 
de uma vida pautada na honestidade, respeito e amor ao 
próximo. Receba hoje o nosso carinho e votos de muita saúde. 

Ofertas válidas de 06 e 07/04/2017 ou enquanto durarem os estoques!!!
Lojas Pe Cassemiro e Loja Centro Marechal Deodoro

CARNE BOV MUSCULO KG
DE R$ 10,99  POR R$ 8,99

CARNE BOV ACEM KG
DE R$ 11,99R$ POR 9,99

CARNE BOV COSTELA KG
DE R$ 9,99   POR R$ 7,99

CARNE BOV PALETINHA KG
DE R$ 13,99   POR  R$ 9,99

CARNE BOV PONTA PEITO KG 
DE R$ 13,99  POR  R$ 9,99

CARNE BOV COXAO DUR KG
DE R$ 6,99  POR  R$ 12,99
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 Luverdense volta a Oenfrentar o Santos pela 
Copa do Brasil Sub-20 

após dois anos. 
 Os times se reencontram 
nesta quarta-feira, às 16h, no 

estádio Passo das Emas, pelo jogo 
de ida da primeira fase. 
 Para ter um bom público 
nas arquibancadas, a diretoria do 
Verdão do Norte colocou 
ingressos promocionais em que o 

torcedor precisa levar apenas 1 kg 
de alimento não perecível. 

Em 2015, os times se 
enfrentaram também pela  
primeira fase. O Luverdense 
venceu por 3 a 2 no jogo de ida 
com gols de Carlos, Ramão e 
Alaor. 

Na Vila Belmiro, o 
empate em 1 a 1 com gol de 
Rafael Silva garantiu o time 
mato-grossense na segunda fase. 
Hoje, Rafael Silva e Alaor 
integram os profissionais. 

Neste ano, o Luverdense 
será comandando novamente por 
Odil Soares, que treinou o time 
profissional no início do ano, mas 
voltou ao sub-20 após o retorno 
de Júnior Rocha. 

Enquanto comandou a 
equipe foram 8 vitórias, 3 
empates e apenas uma derrota - 
para o Corinthians na terceira fase 
da Copa do Brasil.

Globo Esporte

m agosto de 2016, ERogério Micale alcançou 
o que nenhum outro 

treinador tinha conseguido: a 
medalha de ouro na Olimpíada 
para o futebol masculino. 
 Com o  sucesso  da  
campanha, o treinador teve nome 
especulado em clubes, mas 
decidiu permanecer nas seleções 
de base. No entanto, após quinto 
lugar no Sul-Americano, acabou 
demitido. Para o técnico, ele não 
se arrepende de não ter saído e 
disse que acreditou no projeto.

No programa "Bem, 
Amigos", o ex-comandante da 
seleção olímpica admitiu que 
tinha o sonho de ser bicampeão 
Olímpico e tinha promessa do 
presidente da CBF, Marco Polo 
Del Nero, que iria permanecer no 
cargo até a Olimpíada de Tóquio, 
em 2020.- Quando terminou os 
Jogos, tive conversa com o 
presidente sobre a continuidade 
do trabalho. 

Eu sou uma pessoa que 
sempre falo isso e no momento 
que eu teria a oportunidade de 
dar continuidade, eu sairia talvez 
só por uma questão financeira 

mais vantajosa. 
Se  nós  t r e inadores  

falamos tanto que queremos 
continuidade, o momento que 
você tem, num projeto bacana, 
com a chegada do Tite e do Edu 
m e  d e r a m  e s s e  a v a l ,  
principalmente a conversa que 
tive com o Edu, de sequência e 
tudo, eu achei que seria bacana 
permanecer. Não me arrependo.

O presidente me fez uma 
proposta de fazer de novo o ciclo 
olímpico. Pensei que poderia ser 
bicampeão.   

O treinador chegou à 
CBF em maio de 2015, às 
vésperas do Mundial Sub-20, 
onde teve que treinar a seleção 
convocada por Gallo, demitido 
de vez. 

O sucessor levou o Brasil 
ao segundo lugar na Nova 
Zelândia, perdendo a final para a 
Sérvia. 

Após a demissão de 
Dunga na equipe principal, 
Micale assumiu também a 
missão de treinar a seleção nos 
Jogos Olímpicos do Rio, quando 
conseguiu a inédita medalha de 
ouro do Brasil no futebol.

Globo Esporte

Luverdense, Santos, Passo das Emas 

Foto: Maico Gaúcho

Luverdense volta a encontrar Santos 
pela Copa do Brasil Sub-20

VERDINHOS

Por sonhar com bi olímpico, Micale 
diz que não pensou em treinar clubes

Ex-treinador da seleção, na Rio 2016, afirmou que confiou na promessa da CBF que o garantia até a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 2020
«MICALOU»

Rogério Micale agora está sem clube

Foto: Reprodução SporTV
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Costa, nº 4.177, no bairro Chácara 
dos Pinheiros, próximo a ponte 
s o b r e  o  R i o  C o x i p ó .  O  
atendimento é das 12h às 18h.

ponto estratégico em uma área de 
500m².

A agência fica localizada 
na Avenida Fernando Corrêa da 

 governador Pedro Taques Oinaugurou na manhã desta 
terça-feira (04.04) uma 

Unidade de Atendimento do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso (Detran), 
na região do Coxipó, em Cuiabá. A 
nova unidade faz parte do projeto 
de descentralização do órgão e 
está dentro do planejamento 
estratégico de reestruturação, 
iniciado pela atual gestão em 
2015, com o projeto Detran 
Cidadão. 

N a  i n a u g u r a ç ã o ,  o  
governador disse que, “O Detran 
tem mudado para melhor, tem 
transformado para melhor.

 Q u a n d o  a  
transformação ocorre, o resultado 
aparece. E o resultado já está 
aparecendo. Hoje o cidadão pode 
receber seu documento em casa e 
em breve teremos os totens que 
atenderão a população fora das 
u n i d a d e s ” ,  e n f a t i z o u  o  
governador na solenidade. Taques 
acrescentou que renova a 
confiança no secretário de 
Segurança Pública, Rogers Jarbas, 
no presidente da autarquia, Arnon 
Osny, e em sua equipe de diretores 
para continuar a transformação do 
órgão.

O secretário de Segurança, 
Rogers Jarbas, destacou que o 
Detran sendo o órgão de 
segurança pública, deve ter o 
mesmo tratamento que recebem 
outros órgãos da secretaria. Na 

oportunidade, o secretário 
anunciou a implantação de uma 
unidade de lavratura de Boletim 
de Ocorrência para atender a 
população na agência do Detran.

D e  a c o r d o  c o m  o  
presidente da autarquia, Arnon 
Osny, com a inauguração da 
unidade e com a reabertura, em 
três meses, da agência da Galeria 
Itália, que está em reforma e 
ampliação, será dobrada a 
capacidade de atendimento na 
região do Coxipó. 

“Temos  r ea l i zado  a  
ampliação e descentralização com 
planejamento. Já investimos cerca 
de 14 milhões na melhoria das 

unidades no Estado. Agora 
investimos em tecnologia e 
disponibilizamos 18 serviços no 
aplicativo MT Cidadão, e está em 
processo de desenvolvimento os 
to tens  e  o  Detran  móvel  
ampliando assim o atendimento à 
população”, afirmou o presidente.
Atendimento da Unidade - No 
primeiro momento, os servidores 
das unidades do Jardim Imperial e 
d a  G a l e r i a  I t á l i a  s e r ã o  
remanejados para a unidade do 
Coxipó. A Galeria Itália passará 
por reforma e ampliação e será 
reaberta em três meses. A unidade 
do Coxipó substituirá a do Jardim 
Imperial, pois está localizada em 

Dias

Mês

Dias

Sem

MATUTINO:

das 07:00 às 13:00 hs

VESPERTINO:

das 13:00 às 19:00 hs

NOTURNO:

das 19:00 às 07:00 hs

01/04/17 SAB
KATIA-2/NAYARA -
3/THIAGO-1

NAYARA-2/THIAGO -
1/KATIA-3

NAYARA-3/ JOZIANE -
1/THIAGO-2

02/04/17 DOM
JOZIANE-2/THIAGO-
3/NAYARA-1

JOZIANE-1/NAYARA -
2/THIAGO-3

RENATA-2/DANILA -3/ 
THIAGO-1

03/04/17 SEG
KATIA-3/DANILA -

2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO-

1/JOZIANE-2

MARCIO-1/JOZIANE -

3/GILDO-2

04/04/17 TER
KATIA-2/MARCIO -

3/GILDO-1

KATIA -2/GILDO-

1/JOZIANE -3

MARCIO-2/RENATA -

1/GILDO-3

05/04/17 QUA
KATIA-1/JOZIANE -
2/MARCIO-3

KATIA -2 /JOZIANE-
3/GILDO-1

RENATA-3/GILDO-
1/MARCIO-3

06/04/17 QUI
JOZIANE-2/MARCIO -
3/DEBORA-1

KATIA-3/GILDO-1/ 
JOZIANE

MARCIO-3/GILDO-
2/KATIA-1

07/04/17 SEX
KATIA-3/MARCIO -

1/DEBORA - 3

MARCO C -2/ MARCIO- 3/ 

DANILA-1

MARCIO-1OTAVIO -

3/THIAGO -2

08/04/17 SAB
KATIA-3THIAGO -

1/NAYARA-2

THIAGO-2/NAYARA -

1/KATIA-3

NAYARA-3/ KATIA -

1/THIAGO-2

09/04/17 DOM
OTAVIO-3/THIAGO-

2/NAYARA-1

NAYARA-3/THIAGO -

2/MARCOS C-1

DANILA-3/THIAGO -1 

/NAYARA -2

10/04/17 SEG
KATIA-3/DANILA -
2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO-
1/JOZIANE-2

MARCIO-1/MARCOS C -
3/OTAVIO-2

11/04/17 TER
KATIA-2/MARCIO -

3/GILDO-1

KATIA -3GILDO-

1/JOZIANE-2

GILDO-3/RENATA -

1/MARCIO-2

12/04/17 QUA
KATIA-1/JOZIANE -

2/MARCIO-3

KATIA -2 /JOZIANE-

3/GILDO-1

GILDO-3/RENATA -

1/MARCIO-2

13/04/17 QUI
JOZIANE-2/MARCIO -

3/MARCIO-1

GILDO-3/OTAVIO -1/ 

JOZIANE-2

MARCIO-1/OTAVIO -

2/GILDO-3

14/04/17 SEX
KATIA-3/NAYARA -
1/MARCIO - 3

JOZIANE -2/ KATIA - 3/ 
DANILA-1

MARCIO-3/OTAVIO -
2/DEBORA-1

15/04/17 SAB
KATIA-3/NAYARA -
2/THIAGO-1

NAYARA-3/THIAGO -
1/KATIA-2

NAYARA-1/THIAGO -
3/OTAVIO-2-

16/04/17 DOM
OTAVIO-1THIAGO -

3/NAYARA-2

NAYARA-3//THIAGO -

1/JOZIANE-2

RAFAEL-2/DANILA -1 

/RENATA-3

17/0 4/17SEG
KATIA-3/DANILA -

2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO-

1/JOZIANE-2

MARCIO1/OTAVIO-3/ 

RAFAEL-2

18/04/17 TER
KATIA-2/MARCIO -
3/GILDO-1

KATIA -3GILDO-
1/JOZIANE-2

MARCIO -3/GILDO -
1/RENATA-2

19/04/17 QUA
KATIA-1/GILDO-
2/MARCIO-3

KATIA -2 /JOZIANE-
3/MARCIO-1

RENATA-3/RAFAEL -1 
/GILDO -2

20/04/17 QUI
JOZIANE-2/MARCIO -

3/MARCOS C-1

GILDO-3/OTAVIO -1/ 

JOZIANE-2

MARCOS C-1/GILDO-

2/OTAVIO-3

21/04/17 SEX
KATIA-3/DEBORA -

1/MARCIO - 3

JOZIANE-2/ MARCOS C -

3/ MARCIO-1

MARCIO-2/OTAVIO -

2/THIAGO-1

22/04/17 SAB
NAYARA-2/T HIAGO-

1/KATIA-3

NAYARA-2/THIAGO -

3/KATIA-1

NAYARA-1/THIAGO -

3/OTAVIO-2-

23/04/17 DOM
JOZIANE-2/THIAGO-
1/OTAVIO-3

JOZIANE-3/THIAGO-
1/NAYARA-2

THIAGO2/RAFAEL-
1/NAYARA-3

24/04/17 SEG
KATIA-3/JOZIANE -
2/MARCIO-1

KATIA -3GILDO-
1/JOZIANE-2

MARCIO1/OTAVIO-3/ 
RAFAEL-2

25/04/17 TER
KATIA-2/MARCIO -

3/GILDO-1

KATIA -2/GILDO-

1/MARCOS C -3

MARCIO -3/GILDO -

1/RENATA-2

26/04/17 QUA
KATIA-2/MARCIO -

3/GILDO-1

KATIA -2 /JOZIANE-

3/MARCIO-1

RENATA-3/RAFAEL -1 

/GILDO -2

27/04/17 QUI
JOZIANE-2/MARCIO -
3/DEBORA-1

GILDO-3/OTAVIO -1/ 
JOZIANE-2

MARCOS C-1/GILDO-
2/OTAVIO-3

28/04/17 SEX
KATIA-3/NAYARA -
1/JOZIANE - 3

MARCO C -2/ KATIA-
3/JOZIANE-1

JOZIANE-3/OTAVIO -
2/THIAGO-1

29/04/17 SAB
NAYARA-2/THIAGO -

1/KATIA-3

NAYARA-2/THIAGO -

1/KATIA

NAYARA-2/THIAGO -

1/OTAVIO-3

30/04/17 DOM
JOZIANE-3/THIAGO-

2/OTAVIO-1

JOZIANE-3/THIAGO-

1//MARCOS C -2

RENATA-2/DANILA-

1/RAFAEL-3

Escala de atendimento médico no PAM para abril

INAUGURAÇÃO

Governador inaugura unidade do Detran em Cuiabá
Cleide Dantas/Detran 

 exigência de cheque Acaução para internação de 
paciente em hospital é 

prática abusiva e expõe o 
consumidor a uma desvantagem 
exagerada em um momento de 
f r a g i l i d a d e .  C o m  e s t e  
entendimento, a Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) condenou 
um hospital particular da Capital a 
indenizar, por danos morais, um 
paciente que teve a internação 
condicionada à prestação de 
caução.

Conforme entendimento 

do desembargador e relator, 
Carlos Alberto Alves da Rocha, a 
exigência de cheque caução para 
internação de paciente em 
hospital, nos termos do artigo 39 
do Código de  Defesa  do 
Consumidor, é considerada 
prática abusiva. “A exigência de 
entrega de cheque caução para o 
atendimento urgente de ente em 
unidade hospitalar presume um 
ato de coação psicológica e moral 
de moro a permitir a reparação do 
dano ocorrido”.

A lei estadual 8.851/2008 
também veda a exigência de 
caução ou depósito para a 
prestação dos serviços de saúde, 
em situação de urgência e 
emergência.
Segundo consta nos autos, a 
paciente que sofria de fortes dores 
renais foi ao hospital e tentou 
ingressar no atendimento por 
meio de convênio. Porém, foi 
exigido o cheque caução e a 
paciente só foi internada no 
p e r í o d o  d a  t a r d e ,  a p ó s  
apresentação dos cheques.

O hospital foi condenado a 
indenizar a paciente em R$ 15 mil 
reais.

Nova sede do Detran no Coxipó

Foto: José Medeiros

PRÁTICA ABUSIVA

Exigência de caução 
em hospital é abusiva
TJMT

Foto: Ilustrativa

BOLIVIANO É PRESO PELO GEFRON 
COM HILUX ADULTERADA

No domingo, na 
B a r r e i r a  
S a n i t á r i a  d o  
Indea, na Ponta 
do Aterro, foi 
p r e s o  p o r  
p o l i c i a i s  d o  
G e f r o n ,  u m  
h o m e m  d e  
i n i c i a i s  
L.W.C.C. de 35 
a n o s  e  
nacional idade 
Bo l iv iana .  O  
h o m e m  f o i  
a b o r d a d o  
tentando cruzar a fronteira com um Toyota Hilux, placa da Bolívia 
2809 ZRS. Na abordagem os policiais pediram ao condutor o 
documento do veículo, onde o mesmo informou não portar, em 
averiguação os policiais notaram alguns indícios de adulteração no 
veículo, então solicitaram o auxílio a Polícia Rodoviária Federal e na 
checagem foi constatado que a placa se tratava de uma Mercedez 
Benz Sprinter e não de uma Hilux. Diante disso, o suspeito e a 
caminhonete foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de 
Vila Bela para providências cabíveis ao caso. (Redação e Foto: 
Gefron)

PM APREENDE MACONHA COM MENORES 
EM PONTES E LACERDA

Após  uma 
d e n ú n c i a  
a n ô n i m a ,  
p o l i c i a i s  
militares de 
P o n t e s  e  
L a c e r d a  
apreenderam 
c i n c o  
'papelotes' de 
maconha que 
estavam com 
d o i s  
menores. A 
a ç ã o  
aconteceu no 
jardim dos 

Bandeirantes, bem próximo a serra. Os adolescentes andavam a pé 
pela Avenida das Araras quando foram abordados pelos policiais que, 
em revista, confirmaram a denúncia localizando o entorpecente. Os 
dois foram encaminhados para a delegacia junto com a droga. À 
Polícia, os jovens disseram que trocaram a droga por 3,4 gramas de 
ouro.A ação da Polícia Militar aconteceu na tarde de segunda-feira. 
(Fonte e Foto: TVCO Pontes e Lacerda)
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 diferença é referente à Arevisão de valores pagos a 
mais, no ano passado, 

pela parcela do Encargo de 
Energia de Reserva (EER) 
correspondente à contratação da 
energia da usina de Angra III. 
Este montante foi arrecadado 
mensalmente pelas distribuidoras 
nas contas de luz e integralmente 
repassado à CCEE (Câmara de 
Comercialização de Energia 
Elétrica) ao longo de 2016.

Vale ressaltar, porém, que 
a percepção da redução tarifária 
nas faturas dos consumidores se 
dará de acordo com os ciclos de 
leitura e faturamento de cada um, 
podendo levar até dois meses para 
se completar. Esse impacto 
também dependerá das variações 
da alteração da cor da bandeira 
tarifária que, a partir de abril, 
conforme anúncio feito pela 
agência reguladora, sai de 
amarela para a vermelha. 

Como o processo de 
reajuste tarifário da Energisa 
Mato Grosso ocorre no dia 8 de 
abril, a partir de maio o novo 
valor da tarifa que valerá para os 
clientes da concessionária não irá 

mais contemplar os custos do 
encargo de Angra III, o que 
significa que a situação será 
plenamente normalizada. Os 
novos valores da tarifa a partir do 
mês de maio serão divulgados 
pela Aneel em breve.
Sobre o Grupo Energisa - Com 
112 anos de história, o Grupo 
Energisa é um dos maiores do 
Brasil em distribuição de energia 
elétrica. Uma das primeiras a 
abrir capital no Brasil, a 

c o m p a n h i a  c o n t r o l a  1 3  
distribuidoras em Minas Gerais 
(Energisa Minas Gerais), Paraíba 
(Energisa Paraíba e Energisa 
Borborema), Rio de Janeiro 
(Energisa Nova Friburgo), 
Sergipe (Energisa Sergipe), Mato 
Grosso (Energisa Mato Grosso), 
Mato Grosso do Sul (Energisa 
Mato Grosso do Sul), Tocantins 
(Energisa Tocantins), São Paulo 
(Caiuá, Vale Paranapanema, 
Bragantina e Nacional) e Paraná 

(Força e Luz do Oeste).
  São, aproximadamente, 
6,5 milhões de clientes – o que 
representa uma população 
atendida de mais de 16 milhões de 
pessoas – em 788 municípios, 
nove estados em todas as regiões 
do Brasil. Com receita líquida 
anual de cerca de R$ 10 bilhões, o 
grupo gera aproximadamente 12 
mil empregos diretos.

C o m  a  m i s s ã o  d e  
transformar energia em conforto, 

d e s e n v o l v i m e n t o  e  
o p o r t u n i d a d e s  d e  f o r m a  
sustentável, responsável e ética, a 
E n e r g i s a  a t u a  c o m  u m  
diversificado portfólio que 
engloba distribuição, geração 
(Energisa Geração), serviços para 
o setor elétrico (Energisa 
S o l u ç õ e s ) ,  s e r v i ç o s  
especializados de TI e Call Center 
( M u l t i  E n e r g i s a )  e  
comercialização de energia 
(Energisa Comercializadora).

inistério Público do MEstado de Mato Grosso 
realiza nesta sexta-feira 

(07), às 17 horas, solenidade de 
posse de 19 novos promotores de 
Justiça substitutos. O evento 
acontecerá no auditório da Sede 
das Promotorias de Justiça da 
Capital do Estado de Mato Grosso.

Nas próximas semanas os 
novos membros da instituição vão 
passar por curso de formação com 
palestras, discussões e atividades 
práticas sobre a rotina diária de um 
promotor de Justiça. O conteúdo 
programático do curso de 
formação é elaborado pelo Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF) em conjunto 
c o m  a s  P r o c u r a d o r i a s  
Especializadas e Corregedoria 
Geral.

A l é m  d e  q u e s t õ e s  

relacionadas à estrutura de 
funcionamento da instituição, 
também serão abordados aspectos 
referentes às prioridades de 
atuação do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso na defesa 
da sociedade. Os novos membros 
conhecerão um pouco dos 
trabalhos feitos pela Corregedoria 
Geral. Serão abordados tópicos 
como: Normas (sobre estágio 
probatório e outras), Atividade 
Correicional, Cadastro, entre 
outros assuntos.

Os promotores de Justiça 
substitutos vão esclarecer dúvidas 
sobre a forma de atuação das 
Procuradorias Especializadas da 
Cidadania, Patrimônio Público e 
Infância. Eles conhecerão, ainda, 
como funciona o Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de 
Justiça (CAOP) e o Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF). Os novos 
membros vão saber um pouco 
mais sobre os trabalhos da 
Ouvidoria Geral, bem como da 
Fundação Escola Superior do MP 
e a Associação Mato-grossense do 
MP.

Durante as semanas de 
f o r m a ç ã o  o s  p r o m o t o r e s  
substitutos, também, vão conferir 
de perto os trabalhos do Grupo de 
Atuação Especial Contra o Crime 
Organizado (Gaeco). O curso de 
formação contempla, ainda, 
debates sobre a área da infância, 
patrimônio, cidadania, meio 
ambiente, central de inquéritos, 
Maria da Penha, Execução Penal, 
Família, Ordem Tributária, Feitos 
Gerais e Auditoria Militar. Para 
fechamento das atividades, haverá 
a participação dos novos membros 
no plenário do Júri e visitas 
técnicas às unidades prisionais.

S e r ã o  e m p o s s a d o s :  
Fabison Miranda Cardoso,  
Guilherme da Costa, Bruno 
Franco Silvestrini, Edinaldo dos 
Santos Coelho, Márcio Schimiti 
Chueire, Carlos Frederico, Régis 
de Campos, Samuel Telles Costa, 
Carlos Rubens de Freitas Oliveira 
Filho, Cleuber Alves Monteiro 
Junior, Jairo José de Alencar 
Santos, Kelly Cristina Barreto dos 
Santos, Anízia Tojal Serra Dantas, 
Alvaro Padilha de Oliveira, 
Andreia Monte Alegre Felipe 
Bezerra, Fábio Camilo da Silva, 
Ana Paula Silveira Parente, 
Leandro Túrmina, Amanda Gurgel 
Rocha e Aldo Kawamura Almeida

ENERGIA ELÉTRICA

Contas de luz sofrerão
redução a partir de abril

Os novos valores da tarifa a partir do mês de maio serão divulgados pela Aneel em breve

Assessoria
Foto: Ilustrativa

SOLENIDADE

MPE empossa 19 novos promotores de Justiça substitutos
Assessoria

 
Foto: Assessoria

Promotores substitutos serão empossados nesta sexta-feira
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CÂMARA EM AÇÃO
Por assessoria

 sessão teve inicio dando condolência à Vereadora Elza ABastos, pela perda de sua mãe, ocorrido neste final de 
semana e justificando sua ausência e seu Luto.
Fizeram uso da Tribuna Livre a Secretaria Municipal de 

Planejamento, representada pela Secretária Nelci Longhi, o 
Advogado Fransérgio Rojas Piovesan,   esteve presente abordando 
o tema “Associação JUDOKAN”, ressaltando a importância deste 
esporte para os jovens do nosso município.

Já em sessão ordinária foram recebidos vários documentos 
da Prefeitura Municipal de Cáceres, em resposta aos requerimentos 
dos vereadores. Os vereadores aprovaram o projeto de Lei n 06, de 
27-01-2017 que institui o Programa Municipal de Equoterapia, 
como opção terapêutica de saúde publica para pessoas com 
deficiência e ou com mobilidade reduzida e ou com outras 
necessidades especificas no âmbito da Cidade de Cáceres. Também 
foi aprovado o projeto de Lei n 07 de 20-02-2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que altera o inciso III do artigo 20, da Lei n 
2.473 de 29 de Abril de 2015, que dispõe sobre os impedimentos 
para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente ( CMDCA). 

Ainda foi aprovado o Projeto de Lei n 13, de 16-03-2017 
que declara utilidade publica municipal a Associação de Judô de 
Cáceres – JUDOKAN . Aprovando a indicação, solicitando à 
Deputado Estadual do que representa o município, com cópia ao 
Executivo Municipal, para que em parceria do Estado e Município 
viabilize a retomada da construção das duas Pontes de concretos do 
bairro Vila Irene e as Pontes do bairro Jardim das Oliveiras 
(EMPA), neste município foi aprovado por unanimidade. 

Foi requerido ao Executivo Municipal informações oficiais 
das seguintes solicitações: Informações epidemiológica referentes 
ao caso de DENGUE, CHIKUNGUNYA e  ZIKA VIRUS (2017); 
Numero de casos notificados e confirmados;
Quantos paciente foram internados e assistido pelo SUS; 
Informações referente aos índices de infestação predial atual do 
município; Numero de bairros monitorados pelos os agentes de 
combate e endemias ( encaminhar relação); Numero de agentes que 
desempenham o trabalho a campo; Índice de infestação predial por 
bairro; Existe alguma comunidade em que o índice encontra-se 
acima dos limites de tolerância. Foi aprovada também o 
requerimento ao Executivo Municipal, que encaminhe o relatório 
Resumido de Execução Orçamentaria ( RREO) dos anos de 2016 e 
2017.

Ao todo foram realizadas, discutidas e aprovadas um total 
de vinte e sete indicações e requerimentos durante o Grande 
Expediente.
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comunidades.  
“Estamos no mês de abril,  

e de acordo com os anos  
anteriores as chuvas estariam 
cessando, mas segundo a 
meteorologia,  elas irão continuar 
até o mês de maio, e isso é um 
fator preocupante; pois temos a  
escola Boa Esperança na 
comunidade da Barra Clara, que 
ainda não iniciou o ano letivo, 
deixando de atender alunos das 
comunidades Santa Luzia, 
Bandeirantes, Pinheiros,  além do 
assentamento Irmã Doroti”. 
Finalizou

Ronaldo afirmou que os 
maquinários da prefeitura  já 
estiveram  por diversas vezes nas 
comunidades mais afetadas 
fazendo os trabalhos paliativos a 
fim de dar passagem aos 
produtores.

Curvelândia e à Lagoa Azul, do 
Irineu, através da MT-170.

A reportagem conversou 
com um integrante do Amigos do 
Pedal; ele apresentou uma lista 
onde já figuram 78 participantes 
inscritos para o trajeto de 130 
quilômetros, denominado como 
“Nível Peba”.

 iclista de Araputanga e Ccidades da região criaram, 
há cerca de dois anos, o 

Grupo “Amigos do Pedal” 
visando reunir amantes do 
ciclismo para pedalar por vias e 
trilhas das cidades entre Cáceres e 
Reserva do Cabaçal. Aos poucos 
o número de ciclistas vem 
aumentando consideravelmente.
Rota das Águas

No dia 19 de março, 
grande número de ciclistas partiu 
da Praça Romeu Furlan, em 
Araputanga, percorrendo a MT-
175 até Reserva do Cabaçal, na 
Rota das Águas.
No dia 02 do corrente mês, os 
pedaleiros trilharam a MT-248 
partindo de Araputanga por volta 
de sete horas da manhã e, 
chegando à Pousada Rio das 
Luzes de Indiavaí cerca de nove 
horas.
Categoria Péba - Embora o 
c i c l i s m o  s e j a  e s p o r t e  
relativamente caro, a modalidade 
tem conquistado bom número de 

adeptos em Araputanga. No 
próximo domingo, dia 09 de 
abril, nova rota será trilhada, 
desta vez, partindo de Araputanga 
pela MT-175 passando por São 
José dos Quatro Marcos,  
Mirassol D' Oeste, alcançando a 
MT-174 passando por Cacho e 
Caramujo, até chegar em 

 prefeito destaca que se Osentiu na obrigação de 
convocar a Comissão 

Municipal da Defesa Civil,  
vereadores e secretários para 
fazer o enfrentamento da situação 
que se apresenta, pois é visível 
aos olhos de todos que estamos 
passando por um período de 
muitas chuvas, que desde janeiro 
até este mês de abril não tem  
cessado.

De acordo com o prefeito 
Ronaldo Floreano o decreto  foi 
assinado  após a reunião com a 
equipe da Defesa Civil Municipal 
e será publicado no Diário Oficial 
dos Municípios (AMM-MT). 

A decisão,  segundo  
Ronaldo Floreano, deve-se à 
sucessão de danos decorrentes da 
chuva na cidade e na zona rural 
desde o começo do ano.

O decreto de emergência 
é uma das condicionantes para 
que o município receba ajuda 
financeira e operacional do 
Governo Estadual e Federal.  
“Nosso município não possui 
recursos  e estrutura físicas para 
recuperar  os danos que foram 
causados pelas chuvas, então o 
objetivo da decretação de estado 
de emergência é de buscar  ajuda  
do Governo para atender  cerca 
de 940 quilômetros  de estradas 
q u e  e s t ã o  e m  s i t u a ç ã o  
calamitosa”. Explicou Ronaldo 
Floreano.

Ainda segundo o prefeito 
de São José dos Quatro Marcos, 
Ronaldo Floreano,  neste ano de 
2017 as chuvas ocorreram de 
forma muito intensa  e constantes 
prejudicando principalmente o 
inicio do ano letivo em algumas 

Vinte e sete indicações foram discutidas
e aprovadas durante sessão ordinária

Prefeito decreta situação de emergência em Quatro
Marcos, após contabilizar estragos com a chuva

FORTES CHUVAS

Claudia Lima

O decreto de emergência é uma das condicionantes para que o município 

receba ajuda financeira e operacional do Governo Estadual e Federal

 
Foto: Quatro Marcos Notícias

Prefeito em reunião com vereadores e secretários

CICLISMO

Grupo “Amigos do Pedal” fará
percurso de 130 quilômetros

Folha  de Araputanga

Foto: Folha de Araputanga
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Solare, R.L.Z Sistemas, Náutica Campo 
Verde , entre outros.

Ele afirmou que o evento deste 
ano mais vez conta com o apoio do IFMT, 
Unemat, Policia Civil, Policia Militar, 
Corpo de Bombeiro, Marinha, Exército, 
clubes de serviços, SESI, ASAEC, Sema, 
Comdema, Governo de Mato Grosso, 
Assembleia Legislativa e Comtur.

A principal competição do 37º 
(FIPe), a pesca embarcada motorizada, 
acontecerá no dia 11 de junho. No sábado, 
10, serão realizados os torneios infantil 
juvenil e a pesca de canoa. Mais uma vez a 
Praça de Eventos abrigará durante os cinco 
dias do evento, Feira Náutica, Parque de 
Diversões, Feira de Artesanato, Comércio 
Popular, Lanchonetes, Restaurantes e 
Estandes Institucionais.

Dentro da Arena FIPe, sob a 
coordenação da Pedro Correia Produções, 
vão acontecer cinco shows nacionais: 
Simone e Simaria (7), Henrique e Juliano 
(8), Bruno e Barreto (9), Naiara Azevedo 
(10) e Felipe Araújo (11).

Os ingressos estão disponíveis na 
Real Festas e Garbbo's Center de toda a 
região. Também já estão à venda os 
Camarotes Empresarias. Eles podem 
adquiridos exclusivamente pelo telefone 
(65) vendas 99965 5796. A programação 
completa do evento está disponível do site 
www.fipcaceres.com.br

 escolha da Musa da Pesca  abrirá Aoficialmente a programação do 
FIPe. Este ano o concurso está 

sendo coordenado pelos produtores Junior 
Grazi e Big Regis, que venceram uma 
chamada  púb l i ca  pa ra  exp lo ra r  
comercialmente o evento. Eles vão cobrar 
R$ 20 reais dos interessados em participar 
da promoção. Os ingressos estão sendo 
vendidos pelas candidatas,  na Real Festas 
e O Casarão.

Segundo Big Regis, após a 
escolha da Musa haverá shows com Dayne 
Farias, Ítalo Rocha e outros artistas locais. 
Ele acrescentou que as três primeiras 
colocadas irão receber brindes e a 
vencedora mil reais em dinheiro. A partir 
da eleição, a Musa participará das 
atividades que antecedem e durante o 
festival. Um dos compromissos já 
agendado, é a participação na Feira 
Internacional do Turismo do Pantanal que 
acontecerá em Cuiabá entre os dias 20 e 23 
deste mês.
Desconto - Termina no final do mês, o 
desconto de 50% na taxa de inscrição da 
competição de pesca embarcada 
motorizada, principal atração do FIPe.
Elas poderão ser feitas pelo site 
http://www.fipecaceres.com.br  . O preço 

normal é de R$ 300 por equipe.
De acordo com o secretário de 

Desenvolvimento, Júnior Cezar Dias 
Trindade, o deputado estadual Guilherme 
Maluf (PSDB), destinou uma emenda de 
R$ 84 mil para aquisição de kits infanto 
juvenis que serão destinados a 2 mil 
crianças da rede pública municipal.

O secretário informou que o 
deputado doutor Leonardo (PSD), também 
destinou R$ 18 mil para montagem do 
estande de Cáceres na Feira Internacional 
do Turismo do Pantanal (FIT). Segundo 
ele, no estande acontecerá a divulgação dos 
potenciais turísticos da cidade e do FIPe.

O secretário aproveitou para 
antecipar agradecimentos a empresas e 
instituições que estão apoiando o FIPe 
deste, dentre elas, a Construtora 
Providencia, Agropecuária Grendene, 
Turazzi Hotel, Monte Verde Materiais para 
Construção, Estação Têxtil Tecidos, 
Sorveteira Ki-delicia, Autor Elétrica 
Marista, Placão Comunicação Visual, Tutu 
Restaurante e Pizzaria, Unopar Polo 
Cáceres, Distribuidora de Doces Eldorado, 
Esquinão Autor Center, Clinica Medica 
Socorrito, Água Mineral Crystalina, Barco 
Hotel Manduvi, Consórcio Nacional 
Honda, Grupo Cometa, Condomínio 

com ajuda de cães farejadores da  PRF, 
foram localizadas trouxinhas de substância 
análoga a cocaína, além de um revólver 
marca Taurus, calibre 38, com 20 ( vinte) 
munições intactas de igual calibre, e 
cápsulas de munições calibre 38 
deflagradas.

Também foi apreendida uma 
motocicleta CB 300, e a quantia de R$ 
7.324,00 (Sete Mil e trezentos e Vinte e 
Quatro Reais) entre dinheiro e folhas de 
cheques.

Após prisão do suspeito, ele foi 
conduzido para a Delegacia Especial de 
Fronteira, para confecção do boletim de 
ocorrência, e condução do Auto de Prisão 
em Flagrante por infração aos crimes de 
Tráfico de Drogas e Posse de Arma de 
Fogo, permanecendo o autuado à 
disposição da Justiça.

 Delegacia Especial de Fronteira A(DEFRON), por meio da Célula 
Integrada de Segurança de 

Fronteira,  em conjunto com a Polícia 
Rodoviária Federal de Cáceres prendeu em 
flagrante um homem por tráfico de drogas 
e posse ilegal de arma de fogo e  munições.

A ação aconteceu na manhã desta 
terça-feira (04), em cumprimento a 
mandado de Busca e Apreensão Domiciliar 
na Comunidade do Caramujo, distante 30 
km da cidade de Cáceres, às margens da 
BR 174. A ordem judicial foi cumprida em 
desfavor de W.S.C, 27. Investigações 
apontaram que o suspeito estaria vendendo 
drogas em sua residência e também 
comercializando entorpecentes para 
motoristas de caminhão naquele distrito.
APREENSÃO - Durante a busca 
domiciliar na residência do representado, 

 iniciativa da audiência pública Apartiu do deputado Dr. Leonardo 
(PSD), coordenador geral da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate as Endemias. Além dessa, outras 
audiências regionalizadas ocorrerão como 
formas de discutir as peculiaridades de 
cada região.

Segundo o parlamentar, a 
necessidade da audiência se deu com a 
Caravana da Frente que começou a 
percorrer diversas cidades de Mato Grosso, 
após anseio dos profissionais que, por 
problemas com as Prefeituras, solicitaram 
o intermédio da Frente. Durante as viagens 
foram destacados quatro situações, o 
adicional de insalubridade que já foi 
aprovado nacionalmente e ainda não foi 
implementado. O reajuste do piso salarial 
da categoria, que há três anos não passa por 
correção. 

A bonificação de final de ano que 
não é repassado corretamente e a questão 
contratual, de regime celetista para 
estatutário. “Cuidar dos agentes de saúde e 
de combate as endemias é ter promoção, 
atenção, educação e saúde. A cada R$ 1 que 
se investe nesses profissionais, deixamos 
de gastar R$ 14 com doença, isso é estudo, 
é comprovado.

Investir nos agentes é economia 
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profissão e vim do Programa de Saúde da 

Família (PSF). Eu sei a importância dessas 
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O coordenador técnico da Frente, 
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percorreu 15 municípios e em alguns já 
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agentes. Mostramos na técnica, com muito 

feliz em saber que não estamos sozinhos 
nessa luta. 

Somos peças fundamentais na 
saúde e não estamos sendo valorizados e 
respeitados como devemos. Mas, agora, 
assim como eu, sei que muito de vocês 
estão confiantes e otimistas, pois este é um 
momento ímpar na busca dos nossos 
direitos e valorização do nosso trabalho”, 
salientou.

E s t i v e r a m  p r e s e n t e s  n a  
audiência, o presidente da Frente 
Parlamentar Mista do Congresso Federal, o 
deputado federal Valtenir Pereira, a 
presidente do Sindicato dos Agentes 
Comunitários de Saúde de Mato Grosso, 
Dinorá Magalhães, o presidente do 
Conselho Regional da categoria,  
Domingos Antunes, o secretário de Saúde 
de Cáceres, Roger Pereira, além de 
sindicatos municipais e vereadores de 
diversas cidades.

diálogo, o que é lei, o que é correto, o que 
prevê o Ministério e a necessidade de 
investimento e valorização real desses 
profissionais. Estamos conduzindo um 
processo que não é fácil, mas, estamos 
muito contentes pelas conquistas que a 
Frente está conseguindo e sabemos que 
ainda temos um longo caminho a 
percorrer”, destacou.

Segundo a assessora técnica, Jozi 
Francieli a Frente já possui um cronograma 
de estudos e mapeamento de todo o estado 
por região, onde já está definida a 
programação de audiências. A próxima 
será no dia 26 de maio, em Sinop.

Durante a audiência pública, uma 
agente de saúde de Cáceres agradeceu a 
iniciativa do deputado Dr. Leonardo e 
enalteceu os trabalhos da Frente 
Parlamentar. Direcionando o discurso aos 
seus colegas, ela destacou que este é um 
momento ímpar para eles. “Estou muito 
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Drogas, dinheiro, arma e munições apreendidos

Todos os dias, recebemos as 
nossas cotas de felicidades, e com elas 
vêm também alguns enigmas que 
precisam ser entendidos, pois vitórias 
sem esforços, não “ACRESCENTA” 
valores enquanto caminhamos em busca 
de dias melhores e aprendendo ao 
ultrapassar os obstáculos, que aparecem 
em nossas vidas para nos avisar que 
devemos exercitar o nosso poder de um 
ser forte e  vitorioso.

Precisamos observar e entender 
que os pequenos sofrimentos é uma 
forma de estágios indispensáveis para 
que possamos crescer e evoluir 
Espiritualmente, pois o importante é 
conseguirmos fortalecer o amor e 
ressuscitar as esperanças, porque as 
opções estão a nos esperar em todos os 
momentos, é só saber usar tudo como ser 
fosse o último recurso da nossa vida. 

O maior império material das 
nossas vidas também é transitório, 
porque tudo que materialmente nos 
cerca, é passageiro e existe apenas para o 
nosso usufruto e não para acumular, 
porque desta vida não levamos nada 
além do que somos. 

A verdadeira felicidade está nas 
coisas simples e naturais, e para alcançá-
la basta aceitarmos a vida da forma que 
ela se apresenta, sem ansiedades e pré-
julgamentos, pois nada se encerra ao fim 
de um dia ou ao fim da vida.

O importante é receber e 
distribuir pedaços de nós em forma de 
felicidades, por que a vida é constituída 
de momentos felizes, por isso, devemos 
agradecer antes de lamentar, e eternizar 
tudo aquilo que nos transforma e nos faz 
crescer além do que esperamos.
         
Economista Wilson Carlos Fuáh – É 
Especialista em   Recursos Humanos e 
Relações Sociais e Políticas.
Fale com o Autor: 
wilsonfua@gmail.com 

DISQUE DEFESA CIVIL 199

A Defesa Civil de Cáceres conta agora 
com um número de emergência 
disponível a população, o Disque 
Defesa Civil 199.  O número foi criado 
com o objetivo de oferecer a população 
um canal direto de comunicação com a 
Defesa Civil do Estado e do Município 
em momentos que estiver sob ameaça 
por situações de risco, como 
enchentes, vendaval entre outros. 

VAGAS SINE

O SINE de Cáceres oferta 5 vagas de 
emprego. As oportunidades são para os 
cargos de: Vaqueiro, Garçom, Auxiliar 
de cozinha, Caixa e Serviços gerais 
para trabalhar em fazenda (gado). O 
SINE está localizado na Rua Boa 
Vista, nº350, Bairro Centro, o telefone 
é (65) 3223 6157. Os candidatos 
precisam apresentar carteira de 
trabalho e documentos pessoais.

CARTÃO DE CRÉDITO

O s  c o n s u m i d o r e s  q u e  n ã o  
conseguirem pagar, integralmente, a 
tarifa do cartão de crédito somente 
poderão permanecer no crédito 
rotativo por 30 dias. Essa medida, 
determinada pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) em janeiro, entrou 
em vigor nesta segunda-feira (03). A 
m u d a n ç a  c o n s t a  d a  r e f o r m a  
microeconômica anunciada pelo 
governo do presidente Michel Temer 
no fim do ano passado. De acordo com 
a nova regra,  as insti tuições 
financeiras passam a ser obrigadas a 
transferir para o crédito parcelado — 
que cobra taxas menores — os valores 
do rotativo que não forem quitados nos 
primeiros 30 dias.

MONITORAMENTO 
POR CÂMERAS

O deputado Oscar Bezerra (PSB), 
apresentou Projeto de Lei,  que tem por 
finalidade garantir a segurança e 
diminuir a violência em  creches, pré-
escolas e asilos privados do Estado de 
Mato Grosso.  As câmeras deverão ser 
instaladas em pontos estratégicos, 
principalmente junto às portas de 
entrada e saída, áreas de lazer, 
recreação, alimentação e descanso, 
com o objetivo de diminuir o número 
de violência tanto no âmbito escolar 
quanto em asilos.  O PL, prevê a multa 
de 20 (vinte ) a 100 (cem) UPFS-MT 
(Unidade Padrão Fiscal de Mato 
Grosso) graduada de acordo com a 
gravidade do ato ou omissão.
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Muitos se posicionam contra ou a 
favor da terceirização sem uma análise 
m a i s  p r o f u n d a .  E n t r e t a n t o ,  a  
terceirização é um fato social, ou seja, o 
grande problema não se relaciona em ser 
contra ou favorável, e sim acomodar o 
instituto nas relações sociais. A grande 
questão que surge no mundo das relações 
entre empregados e empregadores, na 
verdade, é como acomodar essa relação 
que é mundial.

I m p o r t a n t e  d i z e r  q u e  a  
terceirização é um instituto oriundo da 
administração que em certa medida 
acabou atingindo relações de trabalho 
após a desverticalização das empresas. 
Em outras palavras, empresas passaram 
a perceber, que outras empresas, em 
razão da especialidade, passaram a 
realizar serviços antes inseridos em seus 
departamentos de forma melhor e mais 
efetiva, tendo em vista que se dedicam 
diretamente a determinados tipos de 
serviço.

Negar a terceirização em razão 
de ideologismo alegando uma visão 
neol ibera l  ou  out ra  que  se ja ,  
respeitosamente é ignorância pura. Ela 
existe e devemos enfrentá-la como uma 
sociedade civilizada e minimamente 
adulta.

Dizer que a terceirização - como 
algumas vozes dizem - não retira 
direitos, pois não retira direitos 
constantes na lei, respeitosamente, 
demonstra uma falácia. Evidente que 
não retira direitos constantes na lei, até 
porque a lei não trata diretamente da 
terceirização. É retórica pura.

De outro lado dizer que 
terceirizar significa o final dos tempos e 
seria o final de uma sociedade 
democrática, de novo respeitosamente, é 
afastar a realidade da abominável 
ideologia. Na verdade é necessário 
a c o m o d a r  o  i n s t i t u t o  c o m  
aprofundamento científico.
Observe-se  que  empresas  que  
potencialmente podem terceirizar são 
empresas maiores - em regra - que 
aquelas  que possuem serviços  
contratados objeto de terceirização. Do 
ponto de vista econômico, e pelo próprio 
mercado, parece razoável entender que 
quem contrata em razão do poder 
econômico irá exercer uma pressão 
natural pelo melhor preço.

Partindo da hipótese de que isso 
seja realidade, teremos uma empresa 
ocupante do serviço terceirizada atuando 
no seu limite de custos. Isso tem um 
preço! E qual seria? Ora, apertar no 
limite o custo da mão de obra. Quem 
presta a mão de obra? O empregado 
claro, que também estará certamente 
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vinculado a um sindicato infinitamente 
menos representativo que a empresa 
contratante, com menores benefícios dos 
instrumentos coletivos.

Pior, sendo essas empresas 
menores e a responsabilidade da 
contratante apenas subsidiária, como se 
propõe no projeto de lei aprovado 
recentemente na Câmara dos Deputados, 
cria uma possibilidade maior de 
insolvência da empresa terceirizada e 
uma maior demora em eventual processo 
trabalhista, tendo em vista que deverá o 
juiz do trabalho esgotar as possibilidades 
de recebimento da empresa contratante 
até chegar nos bens ( se é que existem ) 
da empresa terceirizada.

Dados do IBGE nos dão conta de 
que esses empregados terceirizados 
recebem salário aproximadamente 30% 
in fe r io res  que  os  con t ra tados  
diretamente, além de trabalharem um 
número maior de horas diárias, portanto, 
com maior possibilidade de sofrer 
acidentes. Em um país que já é campeão 
mundial em acidentes de trabalho.

Aqui  surge uma questão 
recorrente: nos outros países a 
terceirização funciona tranquilamente e 
não há tantos direitos aos empregados, 
por que no Brasil não podemos atuar 
dessa forma e temos que ter tanta 
proteção do empregado?

Bem, a cultura dos países 
desenvolvidos sempre deve servir de 
espelho para os países como o nosso, só 
que há uma grande diferença. Nos países 
em que não há proteção, o Estado 
garante a saúde, escolaridade e outros 
benefícios aos empregados após a 
dispensa do empregado, o que não 
ocorre em Brasil. Aqui apenas o 
empregador é o sujeito de garantias da 
relação de emprego e até hoje não 
percebeu esse mesmo empregador que 
deveria exigir do governo essa proteção. 
Isso porque, no final, o empregador paga 
toda a conta.

Terceirizar sem limites imbrica 
num só tempo o tratamento pífio ao 
empregado e a ignorância dos 
empregadores que pagarão a mesma 
conta ao final do processo. É necessário, 
portanto, discutir melhor essa relação e 
não aprová-la apenas por questões 
políticas e econômicas.
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que esperamos


