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 A empresa respon-
sável pelo abastecimento de 
água e saneamento de Cuia-
bá solicitou reajuste das tarifas 
pagas pelos serviços. O per-
centual solicitado varia entre 
53% a 59%, o que pode fazer 
com que as tarifas cheguem 
até R$ 160 para cada 15 m³. 
 Os valores das tarifas 
alteram de acordo com o con-
sumo de cada cidadão. Para as 
famílias carentes existe a tarifa 
social taxada em R$ 16,29 para 
cada 10m³ em caso de existir es-
goto, o total sobre para R$ 30,95. 
Com o reajuste estes valores 
saltariam para R$ 25 ou R$ 46. 
 Já a tarifa mínima para 
consumo residencial é de R$ 
32,70 para cada 10m³ de água 
consumido e caso tenha serviço 
de esgoto, o total chega a R$ 
62,11. Caso aprovado o percen-
tual solicitado, os valores subirão 
para algo em torno de R$ 48 a 
R$95. Em caso de consumo de 
15 m³ na categoria residencial, 

o valor é de R$ 52,72 e para 
quem tem o serviço de esgoto, 
o total da tarifa é de R$100,17, 
neste caso o consumidor passa-
ria a pagar de R$ 80 a R$ 160. 
 Em nota a ARSEC in-
formou que o percentual se re-
fere a um estudo que a conces-
sionária protocolou na Agência 
referente ao reequilíbrio / revisão 
do contrato de concessão. “A 
ARSEC está fazendo avaliação 
de todos os tópicos pleiteados 
para, posteriormente, apresen-
tar ao Conselho Participativo da 
agência publicação e homolo-
gação total ou parcial do valor”.
 O cronograma para 
o processo de reajuste para 
2020 estabelecido na Agên-
cia é de publicação do estudo 
da Arsec a partir da segunda 
quinzena de janeiro, realização 
de audiência pública dia 30 
e até 3 de fevereiro a delibe-
ração da diretoria com os valo-
res aprovados será publicada.  

ÁGUA A PREÇO DE OURO

AUMENTO DE ATÉ 59% E
COBRANÇAS ABUSIVAS

Deputados aprovam projeto que
aumenta mais de 30 taxas do Detran

 Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (18), 
em sessão extraordinária ‘secreta’, o Projeto de Lei nº 1.215/2019, de 
autoria do Executivo que cria, readéqua e exclui algumas taxas cobra-
das no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran). 
O texto foi aprovado por 13 parlamentares. Oito votaram contra: Valdir 
Barranco (PT), Ludio Cabral (PT), Elizeu Nascimento (DC), Ullyses 
Moraes (DC), delegado Claudiney( PSL),  Wilson Santos (PSDB) e 
Faissal Calil (PV).  Os deputados retiraram do projeto uma cláusula 
que dava autonomia ao Executivo de reajustar anualmente as taxas 
do Detran sem passar pelo  crivo do Legislativo. A emenda que im-
pediu a medida foi apresentada pelo deputado estadual Lúdio Cabral 
(PT). Algumas taxas chegam a ter reajuste de até 400%. O governa-
dor Mauro Mendes (DEM) defendeu que os valores serão cobrados 
de empresas, como as de emplacamento. No entanto, há controvér-
sias, pois o valor deverá ser revertido ao cidadão na hora da contra-
tação do serviço. Agora o projeto segue para sanção.

AGORA FOI...

Contas de Pedro Taques são reprovadas 
em comissão da Assembleia

 Por 2 votos a 1, a Comissão de Fiscalização e Orçamento 
da Assembleia Legislativa de Mato Grosso votou pela reprovação das 
contas do ex-governador Pedro Taques (PSDB), referentes a  2018. 
Os votos contrários foram da relatora das contas, deputada Janai-
na Riva (MDB) e Romoaldo Junior (MDB). Já Valmir Moretto (PRB) 
votou a favor. Xuxu Dal Molim (PSL) optou por se abster, mas fez 
críticas ao tucano.  A relatora , deputada Janaina Riva (MDB), apon-
tou faltas graves e até gravíssimas para fundamentar a reprovação. 
A deputada ainda pontua a incompetência a gestão temerária e atos 
antirrepublicanos perpetuados na gestão de 2018. Apesar da votação 
na comissão, as contas ainda precisam ser colocadas em votação no 
plenário. No entanto, a votação foi adiada devido a um pedido de vis-
ta para dia 7 de janeiro, quando os deputados retornam para analisar 
também a lei orçamentária anual. 

E AGORA TAQUES ?

Salário mínimo deve ser superior
a R$ 1.031

 O valor do salário mínimo para 2020 aprovado pelo Con-
gresso no Orçamento Geral da União é de R$ 1031, o que representa 
um reajuste de R$ 33. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afir-
mou que o valor deve ser superior ao previsto devido à inflação, no 
entanto, ainda não confirmou o novo valor, que deve ficar em torno de 
R$ 1.040. O presidente Jair Bolsonaro tem até 31 de dezembro para 
editar o decreto com o valor.

E O SALÁRIO Ó 



PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

CBB
TURMALINA

REANIMAR
FIANDEIRA

ALGATIT
LALTEZA

SARMAS
KFOURIQ

ITGAZUA
FREJATIB

MRLALA
PARREMIR

ACETONA
GURIAROS

Pedra com
grande

variedade
de cores

Parte da
blusa que
cobre o
braço

Mulher
que reduz
a fio mate-
rial têxtil

Invólucro
de sushis

Tratamen-
to dado a
príncipes

Letra sem-
pre seguida
do "u", em
português

Bolinho da
culinária
baiana

(pl.)
Parceiro

de Cazuza
no Barão
Vermelho

"Paz e
(?)", lema
hippie nos
anos 60

Inseto do-
méstico (pl.)

Mentira,
em inglês

Acesso à internet em
alta velocidade

Relativo à
corte
papal

Autêntico

Dar novo 
entusias-

mo a

Casa
comercial

Juca (?), jornalista e
comentarista de

futebol
(TV)

Cobrir de
entulho 
Fuzil e

escopeta

Copiem 
Traço facial que lem-

bra a águia

Título
(abrev.)

Que pratica
3 esportes

Chave
falsa

Formato
do anzol

 Apelido do compo-
sitor Lamartine Babo

Adquirir
de novo 

Condição de Joana
d'Arc ante a Inquisi-

ção (Hist.)

Menino
(bras.)

Forma da
ferradura

Solvente usado por
manicures

(?) ou
ímpar,

forma de
sorteio

Pequenos
círculos

Italo Calvi-
no, escritor

3/lie. 4/guri. 5/gazua — remir. 6/abarás — curial — frejat — kfouri. 9/turmalina.
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T R F X
I D E O G R A M A S

ME N O S P R E Z A D O
V A I C Z E R L

M E R C A D A N T E
S A L E D O Z E
T H R I L L E R N

P I O R A S T I R A S
D A M P R A L I
O C O A D O V N
R E S P E S S O A
A S L I D O A R M

I N F L A R A L O E
J O E O I C Ç N

C O L A R A R A R A T
A L V I N E G R O

Centro da 
translação
terrestre
(Astr.)

Símbolos
como os
kanjis

Tecla que
elimina
arquivos
(Inform.)

Aquilo que
serve de

lição para
alguém

Número de
trabalhos
de Hércu-
les (Mit.)

Agrava-
mento de
doença

(pl.)

Miguel
Paiva,

cartunista
carioca

Opõe-se
ao X no
jogo da
velha

Tempero
que mata

lesmas por 
 osmose

Unidade 
do rebanho

bovino

Encher
(balão)

com gás

(?) Cocker,
cantor fa-
lecido em 

2014 (EUA)

Rui Vilhe-
na, autor

de novelas
português

Monte on-
de estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)

Fitas
Antecedeu
o perga-
minho

O Atlético Mineiro, 
por suas cores (fut.)

(?) cervical, dispo-
sitivo ortopédico

Famoso
cabaré 
de Paris

Fiel

Tipo de
cerveja 

É marcada
no relógio

Braço, 
em inglês
De sabor

azedo
Babosa
(Bot.)

(?) McKel-
len, ator

Fase fértil
(Zool.)

Trapo, em
inglês

Corrida 
off-road

A (?): com
critério

Sucesso
de Michael

Jackson

Aloizio (?),
ministro-
chefe da

Casa Civil
(2015)

(?) jurídi-
ca: enti-
dade em-
presarial

Filtrado
Arranha,
tirando 
a pele

Rocha
Lima,

gramático
Tosta

Movimento musical
que teve Gilberto Gil

entre os cantores
Ceder gratuitamente

Indivíduo que dá su-
porte financeiro a 
uma empresa em

estágio inicial (Fin.)

Proprietários defen-
didos pela bancada

ruralista (Polít.)
Oração; prece

Padrão de
estampa
de kilts

Perversa

"Normas",
em ABNT

Agitar;
perturbar 

Sergipe
(sigla)

Anverso 
da moeda

Desconsi-
derado; 

desdenhado
Siga!

RES

3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.

Menino de 11 anos salva a mãe
de ser morta pelo pai

 Uma mulher de 32 anos escapou da morte graças a  atitude 
do filho de 11 anos que ligou para a polícia pedindo socorro enquanto 
o pai esfaqueava a mãe. O caso ocorreu no bairro Doutor Fábio 1, em 
Cuiabá, na madrugada de sábado. A vítima recebeu alta do hospital 
nessa quarta, após passar por cirurgia devido a uma facada no abdô-
men. 
 De acordo com a Polícia Militar, no momento da ligação, a 
criança estava com outros dois irmãos e chorava pedindo ajuda e ain-
da reforçou que não era trote: “Meu pai está agredindo minha mãe. 
Não estou passando trote, por favor, me ajuda”, disse. O áudio foi di-
vulgado pela PM. O suspeito foi preso e responderá por tentativa de 
homicídio. 
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PEQUENO HERÓI

Mulher é flagrada fazendo sexo com 
amante e ainda desafia polícia 

 Um casal foi flagrado pela Polícia Militar fazendo sexo den-
tro do carro na região central do município de Nova Mutum, nessa 
terça-feira (17). A mulher é casada e estava em um momento de ro-
mance com o outro. Durante a abordagem da polícia ela chegou a 
dizer aos policiais que eles deveriam procurar ladrões e não amantes. 
A PM viu o carro parado e solicitou que ambos descessem, mas eles 
se recusaram somente após muita insistência e os policiais abrirem 
a porta do carro é que obedeceram às ordens. O homem disse que 
estavam escondidos porque a acompanhante era casada. 
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ABUSADAMENTE...


