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“VAI ACABAR!”

Foto: Ilustrativa

Procon pede investigação sobre aumento
do preço do etanol 

 Outro produto que tem deixado os consumidores assusta-
dos com os aumentos sucessivos é o Etanol, que saiu de uma média 
de R$ 2,90 para R$ 3,17. Os empresários alegam que o problema 
seria o ICMS, porém, fatores como o aumento no valor praticado pe-
las distribuidoras e o aumento da margem de lucro dos comerciantes, 
influenciaram também. Para combater aumentos abusivos, o Procon 
intensificou a fiscalização e solicitou que órgãos competentes investi-
guem a elevação dos preços. De acordo com os dados da Secretaria 
de Estado de Fazenda (Sefaz), a alta da alíquota de ICMS aumentou 
o custo ao consumidor em R$ 0,06 (seis centavos) por litro, no entan-
to, os postos subiram quase R$ 0,30 (trinta centavos).

TANQUE CHEIO É OSTENTAÇÃO

Homem é preso por queimar orelha de esposa
e mantê-la presa

 Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (30) 
suspeito de queimar a orelha da esposa com bituca de cigarro e man-
tê-la presa em casa. O fato aconteceu no município de Rondonópolis 
(216 km distante de Cuiabá). De acordo com a vítima, o companheiro 
dela seria dependente químico e após fazer uso de entorpecentes 
ficou muito agressivo e começou a agredi-la com socos e chutes por 
todo o corpo. Após as agressões, ele a manteve presa em casa, sem 
o aparelho celular, para que ela não ligasse para a polícia ou familia-
res. Somente no dia seguinte a mulher conseguiu fazer a denúncia, 
quando já estava no trabalho. 

CATIVEIRO DOMÉSTICO
 A mudança na lei dos 
incentivos fiscais de Mato Gros-
so, que na realidade se trata de 
uma reforma tributária estadual, 
aumentou a cobrança do ICMS 
aplicado aos medicamentos 
vendidos no estado. E como es-
perado, com o ajuste tributário, 
os farmacêuticos tiveram que 
aumentar o preço dos produtos 
o que impactou diretamente no 
bolso do consumidor que se as-
susta na hora de pagar a conta 
na drogaria. O assunto tem ren-
dido diversos debates entre os 
empresários e o governo do Es-
tado. 

 “A alta do ICMS deixou 
[os remédios] bem mais caros e 
a população vai ficar desassis-
tida em alguns medicamentos”, 
disse o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista Farma-
cêutico (Sincofarma), Hamilton 
Domingos. Por outro lado, o go-
verno do estado fala que os co-
merciantes têm se aproveitado 
da situação para aumentar a sua 
lucratividade. Dias atrás, o Exe-
cutivo emitiu uma nota de escla-
recimento sobre a mudança e fez 
uma comparação da composição 
do preço antes e depois da im-
plementação da lei.

Leia + acessando a matéria completa no site www.leiagora.com.br

GOVERNO DESMENTE E DIZ QUE COMERCIANTES TÊM SE
APROVEITADO DA SITUAÇÃO PARA AUMENTAR LUCRATIVIDADE 

Após briga com esposa, homem ateia fogo
em apartamento e acaba queimado

 Um homem de 49 anos não aceitou o fim do relacionamen-
to e quis queimar as roupas da mulher, mas acabou se dando mal, 
terminando a noite com queimaduras no corpo e intoxicado com a 
fumaça. O caso ocorreu no bairro Quilombo na noite dessa quarta 
(29) em Cuiabá. Os policiais realizavam rondas na Avenida quando 
perceberam um grupo de pessoas na rua acenando desesperada-
mente. Ao se aproximarem, os populares apontaram em direção ao 
Edifício Pepino onde um apartamento no térreo estava em chamas e 
havia suspeita de pessoas dentro do local. Os policias arrombaram 
as portas e janelas para tentar uma aproximação. A equipe do Corpo 
de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. Com a chega-
da deles, foi possível apagar o fogo e resgatar um homem, suspeito 
de causar o incêndio. Ele estava desacordado e com queimaduras 
no corpo, o Samu foi acionado e após atendimento ele foi liberado, 
mas na delegacia ele passou mal e foi encaminhado para o Hospital 
Municipal de Cuiabá, onde permaneceu em observação sob escolta 
policial.

O TIRO SAIU PELA CULATRA

PREÇOS ALTOS
DISPONIBILIDADE BAIXA
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ÁRIES: Algumas incomodações virão para lhe alimentar 
um stress desnecessário e, que pode ser evitado por você 
neste momento. 

TOURO: A grande admiração que você tem pelas coisas 
belas, será melhor intensifi cada neste momento para que 
haja uma boa evolução. 

GÊMEOS: Você poderá mostrar que é uma pessoa 
forte e resistente para com os ideais mais fortes da sua 
personalidade. 

CÂNCER: As discussões irão fi car mais complicadas e 
acirradas neste momento da sua vida, de forma bem 
arrojada você chegará aonde quer. 

LEÃO: A sua luz será bem mais forte neste momento de 
construção moral, tudo por causa da sua grande capaci-
dade de se adaptar e crescer. 

VIRGEM: Com bastante coerência irá conseguir se 
conectar com a realidade e determinar os fundamentos 
necessários para realizar o que precisa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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LIBRA: Você pode vir a tomar decisões desconcertantes 
e acabar fazendo algo negativo, gerando problemas de 
convívio. 

ESCORPIÃO: Grandes mudanças podem vir a acontecer 
enquanto você está buscando um caminho saudável para 
seguir. 

SAGITÁRIO: Irá demonstrar uma aceitação maior para 
encontrar a paciência que precisa em determinadas 
situações. 

CAPRICÓRNIO: O seu maior propósito neste momento, 
será o de evoluir sua capacidade para se comunicar, a 
qual terá um grande suporte do planeta Júpiter. 

AQUÁRIO: Em Urano os trajetos dos quais você precisa 
traçar para alcançar os seus objetivos estarão melhores 
evidenciados e carregados de esperança.

PEIXES: Em determinados momentos a urgência se mos-
trará bem mais ativa para você demandar o que precisa.  
Mantenha a calma.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - O espa-
ço temático Sítio do Picapau 
Amarelo é um lugar de brincar 
e aprender, localizado em Mai-
riporã, cidade vizinha a Gua-
rulhos. Os visitantes podem se 
divertir em meio à natureza, 
brincar com a boneca de pano 
falante, Emília, e assistir a um 
teatro com a turma toda.

Os cenários são todos ins-
pirados no autor Monteiro 
Lobato, e é possível visitar a 
casa da Dona Benta, toda de-
corada e com uma cadeira de 
balanço, o quarto da Narizi-
nho, a cozinha da Tia Nastá-
cia, a gruta da Cuca, a cabana 

Sítio do Picapau Amarelo é 
opção de passeio em Mairiporã

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

@folhametropolitanagrudos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

do Tio Barnabé e até o Reino 
das Águas Claras. 

O local também conta com 
uma represa, uma biblioteca, 
museu com a história do es-
critor, galinheiro e horta. Há, 
ainda, um restaurante.

Os ingressos para passar 
a tarde no sítio, das 13h30 às 
17h30, custam R$ 65 para os 

adultos e R$ 55 para as crian-
ças até 10 anos, idosos e pro-
fessores. No site é possível 
ainda comprar o pacote Dia da 
Família no Sítio, com progra-
mação das 10h às 16h30, com 
ingressos a R$ 99 para crian-
ças, R$ 125 para adultos e R$ 
425 para até quatro pessoas. 

Nos dias 23 e 24 de no-
vembro a unidade irá realizar 
o Acampamento de Pais e 
Filhos, para que a família re-
alize atividades em grupo du-
rante todo o fi nal de semana. 

O Sítio recebe excursões 
de escolas, e basta entrar 
em contato para agendar e 
fechar o pacote. Segundo o 
site da unidade, mais de mil 
instituições de ensino, entre 
estaduais e particulares, já 
foram prestigiar o local, que 
soma mais de 250 mil visitas 
em toda a sua existência.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Local: Estrada Armando Barbosa Almeida, 8.035, Caceia - Mairiporã
Horário: das 10h às 17h30
Ingressos: venda antecipada pelo site, a partir de R$ 55 para crianças 
e R$ 65 para adultos
Site: www.sitiodopicapauamarelosp.com.br

Charges

Animais à solta
 Esta semana os animais roubaram a cena. Uma cobra foi fla-
grada atravessando a rua na faixa de pedestre próximo ao Parque 
das Águas e inclusive, parou o trânsito. O flagra foi feito e é claro que 
o vídeo viralizou. Um tamanduá-bandeira foi resgatado dentro de um 
condomínio em Cuiabá. A polícia tirou o bicho e o devolveu para seu 
habitat, numa região de mata próximo ao lago do Manso. Já em Sinop, 
uma capivara deu trabalho para os bombeiros que foram resgatá-la em 
uma residência. Na captura, o animal entrou em um quarto da residên-
cia, causando pavor nas crianças que moram no local. Assustada, ela 
correu para a parte externa e depois de muito trabalho conseguiram 
capturar o animal. Foram necessários cinco bombeiros para captu-
ra-la.
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SELVA DE PEDRA

Um morre e seis são presos em confronto com a PM
 Um homem ainda não identificado morreu durante confronto 
com a polícia no final da tarde dessa quarta-feira (29), no bairro Piri-
neu, em Várzea Grande. Outras cinco pessoas acabaram presas por 
tráfico de drogas, porte ilegal de arma, entre outros crimes.
 Os policiais receberam informações de que em uma região 
da mata, próximo à ponte queimada, no bairro Pirineu, havia algumas 
pessoas vendendo drogas. Diante disso, os militares foram até o local 
com apoio das demais guarnições da área e fizeram o cerco policial, 
momento em que os bandidos atiraram contra a polícia, iniciando a 
troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido na região do tórax e ab-
dômen. Ele não resistiu e morreu no local. Os demais tentaram fugir, 
mas acabaram sendo presos. 
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