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Opinião
Editorial

Eu e a Lei
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Passeios e Viagens
Localizada a cerca de 700
quilômetros de Istambul, a
Capadócia é famosa por suas
formações geológicas
impressionantes que se
assemelham a cogumelos.

Mato Grosso está entre os
estados considerados
piores em ocorrências da
hanseníase, liderando o
ranking.

O empregado que contar
mais de 10 anos de serviço
na mesma empresa não
poderá ser despedido
senão por motivo de falta
grave ou circunstância de
força maior.

vida
Concorrentes ao
OSCAR estreiam

Toyota Prius, híbrido
lançado em 1997 e que já

superou a marca de 2,3 milhões
de unidades vendidas em todo
o mundo, chega ao Brasil.
Confira ainda: lançamentos da
Dafra e Aston Martin Virage
reúne em um único conjunto
qualidades de todos os outros
carros da marca.

Rogério Ceni
fará cirurgia

UNIÃO X MIXTO

PÁGINA 2D

Love ganha festa
na volta ao Fla

PÁGINA 3D

SEM SAÍDA
esporte

NA GÁVEA

PÁGINA 1D

Ex-parceiros vão se
enfrentar pela 1ª vez DNA ecológico

RISCO REAL

Mais de 90% das
reformas não têm
alvará em Cuiabá

Mais de 90% das reformas realizadas em imóveis em Cuiabá não pos-
suem alvará, documento obrigatório concedido após apresentação de projeto
por parte de profissional habilitado. A situação é mais grave nos condomínios

verticais, uma vez que a alteração de uma única parede pode ocasionar o de-
sabamento de todo o prédio. A estimativa é feita por técnicos do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea/MT). PÁGINA 3B

Quantidade de construções antigas também preocupa os especialistas, que veem perigo de ocorrer desabamento de imóveis

AE

O uso das cerca de mil vagas de es-
tacionamento no centro de Cuiabá terá
novas regras a partir do dia 1º. Hoje,

apenas 6% dos usuários pagam pelo sis-
tema Faixa Verde. Com o controle eletrô-
nico, a cobrança será feita de forma fra-

cionada, por cada 15 minutos de uso.
Hoje, os cartões para 1 hora custam R$ 2
e, para 2 horas, R$ 4.             PÁGINA 5B

Faixa Verde adota novas regras

Mato Grosso é o segundo estado brasilei-
ro com mais casos de hanseníase em menores
de 15 anos, ficando atrás somente de Tocantins.
A média nacional para a existência da doença
nesta faixa etária é de 4,77 casos para um gru-
po de 100 mil habitantes e a do Estado é quase
4 vezes superior.                              PÁGINA 4B

CRIANÇAS E JOVENS
Estado tem 2º pior índice
de hanseníase do Brasil

Policiais acusados
de torturar caseiro

PÁGINA 6BFiscais já dispõem do aparelho eletrônico para registrar os autos de infração nas ruas

Chico Ferreira

Cada habitante da Capital irá
desembolsar o equivalente a R$ 90
para o Imposto Predial Territorial Ur-
bano (IPTU) este ano, 137,5% a mais
do que os cidadãos pagaram em
2010. Este incremento é referente à

revisão da planta genérica de imóveis
da cidade realizada pela prefeitura há
2 anos. Prefeitura Municipal de Cuia-
bá lança em 2012 o equivalente a R$
126 milhões em carnês para o paga-
mento do IPTU 2012. PÁGINA 2C

PER CAPITA

Valor do IPTU sobe 137%
Imposto já havia registrado aumento substancial no ano passado

Chico Ferreira

A Delegacia Fazendária, setor
da Polícia Civil que apura crimes
contra o patrimônio público, instau-
rou inquérito para investigar suposto
superfaturamento na reforma do pré-

dio da Câmara Municipal de Cuiabá,
realizada na gestão do ex-presidente
Deucimar Silva (PP). O caso tam-
bém é acompanhado pelo Ministério
Público Estadual (MPE). PÁGINA 6A

CÂMARA 

Polícia vai investigar
superfaturamento

Dois fortes concorrentes ao
Oscar deste ano,

Millennium - Os Homens que
Não Amavam as Mulheres e
Os Descendentes, além de Um
Dia, com Anne Hathaway e
Jim Sturgess, são as estreias
deste fim de semana nos
cinemas da Capital. Os dois
primeiros figuram em 5 listas
cada um na concorrência 
pelo maior prêmio do 
cinema.                     PÁGINA 1E


