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By Rosane Michels

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia mais 
difícil, em que você pode sentir 
u m a  f o r t e  s e n s a ç ã o  d e  
impotência, de problemas em 

manifestar suas raivas e sentimentos mais 
intensos. Procure meditar. Vênus em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de Júpiter, Saturno e 
Plutão, marcando um período de benefícios na 
rotina de trabalho. 

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia em que 
sua energia vital pode estar mais 
baixa, portanto, procure meditar 
ou dedicar-se a atividades 

espiritualistas. Relaxe, pois essa energia é 
passageira. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de concretização de romances e 
namoros. 

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
decisões importantes, muitas 
delas desconfortáveis, mas 
inevitáveis. Procure não se expor 

em demasia e evite qualquer tipo de negociação 
ou acordo. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de interiorização e busca de 
equilíbrio emocional. 

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia em que 
você pode enfrentar problemas 
nos relacionamentos, pessoais e 

profissionais. O dia pode envolver uma 
importante decisão. Procure respirar e manter a 
calma. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de boa comunicação possibilidade de 
acordos.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia mais 
pesado e difícil, especialmente no 
trabalho. Se puder, tire este dia 
para descansar e cuidar de sua 

saúde integral com atividades que unam mente e 
corpo. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de boas novidades às suas finanças e 
bons acordos financeiros.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
interiorização e maior contato 
com suas emoções, que passam 
p o r  u m  m o m e n t o  d e  

instabilidade. Procure distanciar-se de tudo e de 
todos. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de busca de equilíbrio e aumento da 
consciência emocional.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
enfrentamento de problemas 
familiares e em sua casa. Você 
pode estar mais frágil, mais 

voltado para suas emoções, que passam por um 
momento de instabilidade. Vênus em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de Júpiter, Saturno e 
Plutão, marcando um período de interiorização e 
solitude.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
comunicação difícil, em que você 
deve distanciar-se de acordos e 
negociações, assim como de 

novos contatos comerciais. Deixe tudo para 
amanhã. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de surgimento de novas e boas 
amizades. 

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em seu signo e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
pressão e notícias nada 
agradáveis, relacionadas à vida 

pessoal e profissional. Se puder, procure tirar 
este dia para descansar, pois é daqueles dias que 
nada sai como o esperado. Vênus em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de Júpiter, Saturno e 
Plutão, marcando um período de boas 
novidades no trabalho.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
enfrentamento de dificuldades 
relacionadas a um projeto em 

equipe e à equipe de trabalho. Não é um bom 
momento para novos contatos comerciais. Vênus 
em Virgem recebe um ótimo aspecto de Júpiter, 
Saturno e Plutão, marcando um período de 
concretização de relacionamentos, pessoais e 
profissionais.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia de 
enfrentamento de dificuldades e 
até mesmo algumas angústias. 

Não é um bom dia para tentar resolver 
problemas do coração. Nada de DRs. Vênus em 
seu signo recebe um ótimo aspecto de Júpiter, 
Saturno e Plutão, marcando um período de 
concretização de planos e projetos a dois.

A Lua se une a Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio e recebe 
um tenso aspecto de Marte em 
Áries indicando um dia em que 
os problemas financeiros podem 
voltar a bater em sua porta. 

Procure não se preocupar, pois a energia é 
passageira. Se puder, tire o dia para apenas 
descansar. Vênus em Virgem recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, Saturno e Plutão, marcando 
um período de concretização de projetos 
profissionais.

HORÓSCOPO********** **********

Celebramos neste domingo o Dia 
N a c i o n a l  d o  D e n t i s t a  e  h o j e  
parabenizamos a toda classe que cuida 
com tanto esmero da nossa saúde bucal, 
rogando ao Criador para que as suas 
mãos consigam, cada dia mais fazerem 
as pessoas sorrirem. Parabéns pelo seu 
dia! E recebendo as nossas homenagens 
hoje os profissionais Edson e Thiago 
Minoru representando todos os 
profissionais da nossa Princesinha. Um 
Viva pela data.  

Forte abraço ao nosso 
leitor assíduo José 
Carlos Carvalho que 
assumiu a presidência 
d o  C o n s e l h o  
Municipal de Turismo. 
Desejamos sucessos  
junto ao Comtur, com a 
certeza está em boas 
mãos.   

***********

***********

Um fim de semana regado de muita paz e 
merecido descanso a psicóloga Cristina 
Ferreira,  que presta um excelente 
trabalho voluntário na Cadeia Pública 
de Cáceres.  

Vivas a linda Maria Julie Gonçalves Fernandes que festejou 
mais uma primavera recebendo abraços virtuais do rol de 
amigos na rede social e os parabéns da família no aconchego 
do lar. Que esse novo ano seja repleto de coisas boas e que você 
realize todos os sonhos que traz em seu coração. Felicidades 
gatinha! 

A b r a ç o  m a i s  q u e  e s p e c i a l  a  
aniversariante Eliete Fanaia Batista, que 
celebra data nova e recebe o carinho dos 
filhos, netos, amigos e familiares.  Que 
sua vida seja  constantemente 
presenteada com saúde e felizes 
momentos.  
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é muito importante.” E Zé não se 
esquece da relevância, também, de 
ouvir a população. “É preciso ter 
humildade para ouvir, sempre. 
Queremos abrir as portas de nossa 
gestão para estes importantes 
movimentos afro-cacerenses e 
chiquitanos.” 

De fato, desde que assumiu 
como vereador, ele fez vários 

projetos de lei direcionados para a 
participação dos cidadãos. Um deles 
é o Banco de Ideias. No site da 
Câmara, existe um espaço em que 
qualquer pessoa tem a opção de 
sugerir propostas benéficas para a 
cidade. Os vereadores têm acesso e 
podem transformá-las em regras se 
elas, de fato, forem viáveis e 
benéficas para a população.

 falta de incentivo no cenário Aartístico-cultural em Cáceres 
mobilizou o candidato a 

prefeito pelo PSC, José Eduardo 
Torres (Zé Eduardo), a criar várias 
diretrizes no seu plano de governo, 
para este segmento. “Não existe 
p o l í t i c a  c u l t u r a l  s e m  a  
imp lemen tação  do  S i s t ema  
Municipal de Cultura”, ressalta. Na 
sua gestão, ele pretende fortalecer 
este nicho reestruturando espaços 
culturais e promovendo ações de 
fomento à produção dos diversos 
setores de cultura do município. 

Para isso, é necessário 
disponibilizar subsídios voltados à 
ampliação dessas manifestações 
artísticas e, por meio do SMC, é 
possível, já que há recursos em 
âmbito federal para este fim. 
“Queremos consolidar a identidade 
cultural de Cáceres além das nossas 
fronteiras”, enfatiza o candidato. 
Uma das iniciativas para gerar renda 
a estes artistas é a criação de um 
portifólio online, promovido pela 
Prefeitura.  

Para que a população 
cacerense tenha cada vez mais 
acesso a esta identidade regional, Zé 
Eduardo pretende promover 
f e s t i v a i s ,  c o m  c a r á t e r  

“Hoje em dia, o evento é muito 
voltado para valorização dos artistas 
de renome nacional. Nós queremos 
fazer diferente. Vamos resgatar a 
identidade original do Fipe, focando 
nos artistas locais, tanto nos shows 
como nas exposições, sem perder o 
tema do evento que é a pesca em 
água doce”, comenta Zé Eduardo. 

No seu plano de governo, o 
candidato aponta diversas ações 
também voltadas para o resgate do 
patrimônio histórico de Cáceres. 
“Valorizar a memória do nosso povo 

preferencialmente gratuito, que 
contemplem os mais diversos 
segmentos artísticos, como música, 
dança, artes visuais, teatro, pintura, 
cinema. “Vamos apoiar e revelar o 
potencial  ar t ís t ico do povo 
cacerense, já que estes festivais e a 
exposição dos nossos artistas geram 
renda local e ainda atraem turistas 
para nossa cidade”, comenta. 

Um destes atrativos é o Fipe, 
criado há 39 anos e considerado, 
atualmente, o maior evento de 
turismo da região oeste do Estado. 

realizar algum tipo de tratamento, 
sendo que aqui em Cáceres nós 
temos condições," diz Eliene. 

A candidata também garante 
que investirá na logística para a 
reforma do aeroporto da cidade 
assim como o porto, o que trará para 
a população mais geração de 
emprego e consequentemente irá 
melhorar a renda populacional. 
Existe um perfil de consumo na 
cidade e é nele que Eliene irá focar. 

Cultura, lazer e esporte. São 
pontos específicos que também 
geram um maior investimento e que 
é necessário para todo munícipe. 
Cáceres é uma forte cidade de 
cultura, basta ser resgatada. Nela, 
temos o lazer que o Rio Paraguai nos 
proporciona, assim como clubes e 
cachoeiras.  

O  e s p o r t e  é  p e ç a  
fundamental ,  assim como a 
educação, na construção do cidadão, 
pois a partir dele, muitos podem ter 
um futuro melhor e quem sabe, 
propiciar estruturas básicas dentro 
da própria casa. 

Para Eliene "o jovem é 
reflexo daquilo que ele vive e 
aprende, então eu como gestora, 
tenho o dever de investir na 
educação e no esporte desde cedo." 

ova Era, Vila Real, Junco, NCentro, DNER, Vila Irene, 
Cavalhada, São Luiz, Santa 

Cruz, esses foram alguns dos bairros 
visitados durante essa semana pela 
candidata à Prefeitura de Cáceres, 
Eliene Liberato (PSB) juntamente 
com seu vice, dr. Odenilson 
(Republicanos), que fazem parte da 
coligação de Mãos Dadas com Você. 
 Os moradores estão fazendo 
questionamentos mais voltados para 

a saúde, geração de emprego, 
educação e água. 

Eliene deixou claro em 
todas as reuniões que esteve 
presente, que em janeiro, assim que 
começar sua gestão, Cáceres 
re tornará  para  o  Consórcio 
Intermunicipal do Oeste de Mato 
Grosso. 

"É um absurdo vocês terem 
que acordar de madrugada para 
pegar ônibus e irem para Cuiabá 

m  u m a  r e u n i ã o  c o m  Eempresários, o candidato a 
prefeito de Cáceres, Paulo 

Donizete, anunciou que ele e a vice  
Anelise tem destacado que uma das 
propostas da coligação é dar 
continuidade nos projetos da atual 
administração, pois o progresso e as 
conquistas são evidentes e estão aí 
para serem comparadas com 
números e realizações. 
 “Mas quero enfatizar a todo 
o segmento empresarial que 
alavanca a geração de emprego e 
renda, que muitas outras ações estão 
no nosso plano de governo, ações 
que ainda não foram realizadas e são 
necessárias para atender as 
demandas sociais da comunidade 
cacerense e fomentar ainda mais 
investimentos em diversos setores. 
Cáceres precisa continuar a crescer”, 
avaliou Paulo. 

O candidato afirmou que 
muito foi feito, e que continuar 
avançando é o caminho. “Nosso 
plano de governo tem por objetivo 

principal aprimorar ainda mais a 
qualidade de vida em nossa cidade, 
por meio de uma administração 
moderna, transparente, participativa 
e, acima de tudo, honesta, capaz de 
promover o desenvolvimento 
sustentável e amenizar os impactos 
s o c i a i s  c a u s a d o s  p e l a s  
d e s i g u a l d a d e s .  T u d o  c o m  
planejamento, reponsabilidade e 
acima de tudo, muita humanidade 
nas relações com a população,” 
destacou Paulo Donizete. 

A vice Anelise Silva falou 
que Paulo Donizete e ela podem 
fazer uma administração de 
excelência, principalmente por 
todos os avanços que a prefeitura 
obteve nos últimos anos, pois hoje a 
casa está arrumada e vão receber 
uma prefeitura bem diferente de oito 
anos atrás. ”Governaremos com 
seriedade e compromisso com o 
povo de Cáceres, oportunizando 
mais avanços e como consequência 
mais oportunidades e qualidade de 
vida”, finalizou Anelise 

ARTE E CULTURA

Valorizar a cultura cacerense é uma 
das metas do governo de Zé Eduardo 

Candidato pretende implementar o Sistema Municipal de Cultura para incentivar o cenário artístico da região 

Assessoria 

Torres propõe gestão de valorização da cultura   

Foto: Assessoria

IN LOCO

Eliene diz que sua gestão terá geração  
 de emprego e renda como prioridade 

Assessoria 

Proposta de trabalho para geração de empregos   

Foto: Assessoria

PROPOSTA
Paulo Donizete e Anelise intensificam campanha  e  

apontam para empresários projetos de continuidade  
Assessoria 

Avanço com propostas a empresários  

 Foto: Assessoria

06
Cáceres-MT, 23 e 24 de outubro de 2020

localizada na a Avenida República 
do Líbano, nº 2258 – Cuiabá. O 
horário de atendimento é das 8h às 
1 8 h .  T o d a s  m e d i d a s  d e  
biossegurança são adotadas para 
evitar o contágio da Covid-19. 

Para dar mais agilidade no 
processo de notificação aos 
contribuintes e evitar negativação 
nos órgãos de proteção de crédito, a 
Procuradoria tem informado a 
existência de débitos tributários via 
mensagem de texto no celular 
(SMS). 

A mensagem informa que o 
CPF ou CNPJ será negativado no 
prazo de 10 dias, o valor do débito, 
data, e a qual imposto se refere. Além 
da negativação nos órgãos de 
proteção de crédito, a dívida ativa 
dificulta a obtenção de crédito, 
financiamentos, crediários e outras 
ope rações  f inance i r a s  pa ra  
procedimentos de pessoa física e 
jurídica. 

C A N A I S  D E  
ATENDIMENTO DA PGE 
Gabinete da Subprocuradoria-Geral 
Fiscal 
refis_pge@pge.mt.gov.br 
Telefone: (65) 3613-5998 
Celular/Whatsapp: (65) 9248-3233 
Celular/Whatsapp: (65) 9608-8566 
Coordenadoria de Dívida Ativa 
Celular/Whatsapp: (65) 99238-0339 
Coordenadoria de Compensação 
Celular/Whatsapp: (65) 99244-4840 
franciscosantos@pge.mt.gov.br 
Superintendência de Gestão da 
Dívida Ativa 
pasqualinaferreira@pge.mt.gov.br – 
99238-4802 
Atendimento Dívida Ativa 
dividaativa@pge.mt.gov.br  – 
99243-6157 
rennersilva@pge.mt.gov.br  – 
99246-8705 

egue até o mês de dezembro o Sdesconto de 75% nos juros e 
multas para quitação de 

débitos por meio Programas de 
Recuperação de Créditos (Refis e 
Regularize). O atendimento a 
contribuinte pode ser feito de forma 
presencial ou online nos canais de 
atendimento da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE). 

Além de desconto,  a  
negociação possibilita ainda opções 
de parcelamento em até 60 meses. 
Podem ser quitados pelo Refis 
d é b i t o s  g e r a d o s  a t é  2 0 1 6 ,  
relacionados ao Imposto Sobre a 
P r o p r i e d a d e  d e  Ve í c u l o s  
A u t o m o t o r e s  ( I P V A ) ,  
Licenciamento, Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCD). Pelo Regularize são 
negociados valores com órgãos 
estaduais como Sema, Detran, 
Procon, Indea e Ager. 

C o n f o r m e  o  ú l t i m o  
levantamento da Subprocuradoria-
geral Fiscal, 797.323 mil cadastros 

de pessoa física e 140.338 mil de 
pessoa jurídica estão inseridos em 
dívida ativa. 

Para negociação e emissão 
do boleto destes débitos, o 
contribuinte pode ligar no (65) 3613-
5900, ir até a sede da procuradoria, 
bem como nas cidades onde tem 
Ganha Tempo, pode acessar o site da 
PGE ou utilizar os canais de 
atendimento (lista abaixo). 

Dessa forma, a negociação 
pode ser feita pelos sites dos órgãos 
o u  e - m a i l :  
refis_pge@pge.mt.gov.br. No caso 
dos débitos do Regularize não 
inseridos em dívida ativa, a 
renegociação deve ser feita junto ao 
órgão que deu origem. 

O atendimento é válido 
também para contribuintes que 
residem em outras regiões do 
Estado. Neste caso, o atendimento é 
feito em unidades do Ganha Tempo. 
Pelo site, o contribuinte deve acionar 
a aba “Portal do Contribuinte” e 
informar obrigatoriamente o tipo de 
processo (IPVA, Licenciamento), 
CPF ou CNPJ. A sede da PGE está 

Sorriso (6.140), Lucas do Rio 
Verde (5.835), Tangará da Serra 
(5.574), Primavera do Leste 
(4.787), Cáceres (3.423) e Campo 
Novo do Parecis (2.864). 

 Secretaria de Estado de ASaúde notificou, até a 
tarde desta quinta-feira 

(22), 138.888 casos confirmados 
da Covid-19 em Mato Grosso, 
sendo registrados 3.766 óbitos 
em decorrência do coronavírus 
no Estado. 

Foram registradas 751 
novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 
138.888 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 
14.101 estão em isolamento 
domiciliar e 120.469 estão 
recuperados. 

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 178 internações em 
UTIs públicas e  182 em 
enfermarias públicas. Isto é, a 
taxa de ocupação está em 44,50% 
para UTIs adulto e em 21% para 

enfermarias adulto. 
Dentre os dez municípios 

com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (27.617), 
Rondonópolis (10.186), Várzea 
Grande (9.829), Sinop (6.752), 

EDITAL DE LICENÇA

O grupo JBS S/A, inscrito no CNPJ n° 02.916.265/0016-46, localizado no Município de Araputanga – 
MT, torna público que requereu junto a SEMA-MT a Licença Prévia e Licença de Instalação para 
construção da fábrica de processamento de sangue in natura. 

NEGOCIAÇÃO

Contribuintes podem negociar débitos gerados até 2016  
 com parcelamento em 60 vezes pelo Refis e Regularize 

A negociação pode ser feita de forma presencial ou online 

Assessoria Sefaz 

BOLETIM

Mato Grosso registra 138.888  
casos e 3.766 óbitos por Covid 
Assessoria 
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 P r o g r a m a  d e  ORegularização Fundiária 
Urbana de Cáceres  

(Reurb), que é desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal, entregou 
nesta manhã, 20 Certidões de 
Regularização Fundiária para 
moradores do Jardim das 
Oliveiras I. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
Secretário de Fazenda, Gustavo 
Calábria, mais de 300 títulos 

procurar o setor de Regularização 
Fundiária na prefeitura para 
darem entrada no processo.  

O prefeito Francis Maris 
destacou que esses títulos 
proporcionam desenvolvimento e 
p r inc ipa lmente  segurança  
jurídica para as famílias,  
enaltecendo ser a primeira vez 
que  um p ro je to  des se  é  
desenvolvido no município que 
tem ainda muitos imóveis sem 

estão em vias de finalização junto 
ao Cartório do 1º Ofício para a 
emissão da escritura definitiva, 
sendo 200 do Jardim das Oliveira 
I; 60 do Jardim das Oliveira II e 
100 do bairro Grande Paraíso. 

A expectativa é que 
moradores de todos os bairros da 
cidade sejam contemplados com 
os documentos de posse de seus 
imóveis e para que isso seja 
possível os moradores devem 

venda de entorpecente quando 
d e c i d i r a m  r e a l i z a r  o  
procedimento de abordagem e 
vistoria no imóvel. 

A segunda ocorrência foi 
registrada no bairro Jardim das 
Oliveiras durante ronda da equipe 
do Grupo de Apoio (Gap), que ao 
perceber atitude suspeita de um 
indivíduo que andava pela Rua 
Madri, realizaram a abordagem e 
na revista pessoal foi encontrado 
com ele uma porção de maconha 
e dinheiro.  

ois homens e uma Dmulher foram detidos em 
Cáceres por tráfico de 

drogas. Em duas ocorrências 
policiais militares do 6º BPM 
desbarataram bocas de fumo que 
funcionavam em dois bairros.  

Em uma das ações no 
residencial Universitário, a 
equipe da Força Tática prendeu 
um homem e uma mulher com 33 
porções de pasta base de cocaína, 

porções de maconha e ácido 
bórico, além de dinheiro. Na ação 
também foram apreendidos uma 
motocicleta Honda CG 150 FAN 
preta e celulares. 

A informação apontava 
que o suspeito detido teria 
ocupado o posto de traficante na 
região com a prisão de outro 
homem detido pelo mesmo 
motivo. Os agentes monitoravam 
a casa e confirmaram ser ponto de 

Regulação (NIR) do hospital. A 
colaboradora havia perdido a mãe 
para a doença. 
"Depois que minha mãe faleceu não 
tinha visto mais ninguém de lenço na 
c a b e ç a ,  v e r  e s s a  a ç ã o  f o i  
surpreendente", diz. 

A enfermeira destaca que o 
alerta deve ser feito aos profissionais 
da saúde. "Isso mostra que 
precisamos ter cuidado e lembrar o 
quanto a doença é agressiva", 
ressalta. A equipe de humanização 
do HSL ainda entregou um laço rosa 
para os profissionais de saúde, 
conhecido tradicionalmente por 
r e p r e s e n t a r  o  m ê s  d e  
conscientização.  A humanização 
nas unidades gerenciadas pela Pró-
Saúde é uma das diretrizes 
institucionais da entidade em todo o 
país. A entidade é uma das maiores 
no segmento de gestão hospitalar no 
Brasil, com mais de 50 anos de 
atuação. Atualmente, a Pró-Saúde 
está presente em 24 cidades de 12 
Estados brasileiros. Ao todo, mais de 
1 milhão de pacientes são atendidos 
por mês. 

m alusão à campanha EOutubro Rosa para  a  
prevenção ao câncer de 

mama, a equipe de humanização do 
Hospital São Luiz (HSL) promoveu 
uma ação diferente para os 
colaboradores da unidade voltada à 
conscientização da doença.  

A equipe usou um lenço rosa 
na cabeça com o intuito de 
sensibilizar todos os profissionais de 
saúde  e  a le r tá - los  sobre  a  
importância do autoexame.  O HSL, 
unidade própria da Pró-Saúde em 
Cáceres (MT), integra as ações de 
prevenção ao câncer de mama nos 
hospitais gerenciados pela entidade 
filantrópica em todo o país. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o câncer 
de mama é o mais comum entre as 
mulheres nas Américas, sendo a 
segunda principal causa de morte 
entre esse público. Estima-se que em 
2030, haja um aumento de 46% no 
número de novos casos. 

A a ç ã o  n o  H S L f o i  
emocionante para Luisa Kurtz, 
enfermeira do Núcleo Interno de 

entregou aproximadamente 500 
escrituras e 700 Certidões de 
Regularização Fundiárias em 
Cáceres.   

documentação. 
O Reurb começou a ser 

desenvolvido em maio de 2019 e 
de lá pra cá o programa já 
contemplou vários bairros e 

REURB

Prefeitura entrega mais 20 títulos de posse de  
imóveis a moradores do Jardim das Oliveiras 

Até o momento já foram entregues mais de mil títulos através do programa 

Da Redação 

Francis entregando título a moradores do Jd das Oliveiras   

Foto: JCC

TRÁFICO

PM fecha boca de fumo e detêm  
traficantes e usuário em Cáceres 
Da Redação 

Entorpecentes e dinheiro apreendidos na ação   

Foto: PMMT

OUTUBRO ROSA

Ação no Hospital São Luiz estimula profissionais 
 de saúde na prevenção contra o câncer de mama 
Assessoria 

Ação faz parte da programação do Outubro Rosa   

Foto: Divulgação

“Rezar juntos é uma dádiva.” Assim, o Papa 
Francisco iniciou sua homilia no encontro de 
Oração pela Paz no Espírito de Assis. 
Tentação de pensar só em se defender  

Em sua homilia, o Papa recordou o trecho 
da Paixão do Senhor. Enquanto Jesus vive o 
momento mais elevado da dor e do amor, muitos, 
sem piedade, lhe diziam: “Salve-se a si mesmo!” 
“Trata-se duma tentação crucial que ameaça a 
todos, mesmo a nós cristãos: a tentação de pensar 
só em se defender ou ao próprio grupo, pensar 
apenas nos próprios problemas e interesses, 
quando tudo mais não importa. É um instinto muito 
humano, mas mal, e constitui o último desafio a 
Deus crucificado”, frisou o Papa. 

“Salve-se a si mesmo!” Os primeiros a 
dizê-lo são «os que passavam». Eram pessoas 
comuns, que ouviram Jesus falar e fazer prodígios. 
Agora lhe dizem : «Salve-se a si mesmo, descendo 
da cruz». “Não tinham compaixão, mas desejo de 
milagres, de o ver descer da cruz”, disse Francisco, 
acrescentando: 

Talvez nós também preferimos às vezes 
um deus espetacular em vez de compassivo, um 
deus poderoso aos olhos do mundo, que se impõe 
pela força e dispersa quantos nos querem mal. Mas 
este não é Deus; é o nosso eu. Quantas vezes 
queremos um deus à nossa medida, em vez de nos 
configurarmos à medida de Deus; um deus como 
nós, em vez de nos tornarmos como Ele! Mas, desta 
forma, preferimos o culto do eu à adoração de 
Deus. É um culto que cresce e se alimenta 
mediante a indiferença para com o outro. De fato, 
àqueles que passavam, só lhes interessava Jesus 
para satisfazer os seus desejos. Mas assim 
reduzido a um desperdício na cruz, já não lhes 
interessava. Estava diante dos seus olhos, mas 
longe do seu coração. A indiferença os mantinha 
longe do verdadeiro rosto de Deus. 
Pensar apenas em si mesmo é o pai de todos os 
males 
“Salve-se a si mesmo”. Até mesmo aqueles que 
foram crucificados com Jesus se unem ao ambiente 
de desafio contra Ele. 
“Como é fácil criticar, falar contra, ver o mal nos 
outros e não em nós mesmos, chegando-se ao 
ponto de descarregar as culpas sobre os mais 
fracos e marginalizados!” 
"Mas, por que motivo aqueles crucificados atacam 
Jesus? Procuram Jesus somente para resolver os 
problemas deles”, disse o Papa. 
Mas Deus vem não tanto para nos livrar dos 
problemas, que sempre reaparecem, como 
sobretudo para nos salvar do verdadeiro 
problema: a falta de amor. Esta é a causa profunda 
dos nossos males pessoais, sociais, internacionais, 
ambientais. Pensar apenas em si mesmo é o pai de 
todos os males. Mas um dos malfeitores põe-se a 
observar Jesus, admirando, n'Ele, a amorosa 
mansidão. E obtém o Paraíso, fazendo apenas uma 
coisa: deslocando a atenção de si mesmo para 
Jesus, de si mesmo para Quem estava ao seu lado. 
Da cruz, brotou o perdão, renasceu a 
fraternidade 
Segundo o Papa, “no Calvário aconteceu o grande 
duelo entre Deus que veio nos salvar e o homem 
que quer salvar-se a si mesmo, entre a fé em Deus e 
o culto do eu, entre o homem que acusa e Deus que 
desculpa. E chegou a vitória de Deus; a sua 
misericórdia desceu sobre o mundo. Da cruz, 
brotou o perdão, renasceu a fraternidade: «A cruz 
nos torna irmãos». Os braços de Jesus, abertos na 
cruz, assinalam uma mudança radical, porque 
Deus não aponta o dedo contra ninguém, mas 
abraça a cada um. Pois só o amor apaga o ódio, só o 
amor vence completamente a injustiça. Só o amor 
dá espaço ao outro. Só o amor é o caminho para a 
plena comunhão entre nós”. 

Francisco concluiu, convidando todos a 
pedirem “a Deus crucificado a graça de sermos 
mais unidos, mais fraternos. Quando nos sentirmos 
tentados a seguir as lógicas do mundo, recordemos 
as palavras de Jesus: «Quem quiser salvar a sua 
vida, há de perdê-la; mas, quem perder a sua vida 
por causa de Mim e do Evangelho, há de salvá-la». 
Quanto mais estivermos agarrados ao Senhor 
Jesus, tanto mais seremos abertos e «universais», 
porque nos sentiremos responsáveis pelos outros”.  
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Alô tchurma de Xomanos, to de 
vorta meio no come-quieto da pandemia, 
papo reto, um pandemônio, em agitada 
campanha política em Cáceres, com 
muita boca pra pouca teta sem sutiãs, que 
foram cortados pra fazer máscaras. Tá 
valendo tudo na caça aos votos, afinal, o 
bererê é gordo e não causa colesterol. 
Como não voto aí, to de abelhudo, 
futricando como sempre, fazendo jus ao 
meu cargo vitalício de Mané Futrica e 
com fofocas no ventilador que neste 
calor até cachorro na bunda sua. 

Pra começar este papo reto, e haja 
reto, já que estamos falando em eleição, 
importante destacar que nem sempre é a 
política que faz o candidato virar ladrão e 
sim, o voto errado, vendido, trocado, que 
faz o ladrão virar político, frase de efeito, 
claro, mas com efeito pro eleitor pensar 
antes de clicar os números na urna. Falar 
em política, corrupção, mesmo nem 
todos candidatos sendo suspeitos, é bom 
puxar a capivara se alguns, já que quem 
vê cara, não vê coração, né mesmo? 

O Mané aqui, que é calejado 
nesse papo que volta e meia tá na mídia, 
lembra aqui da última futrica Papo Reto, 
de uma figura flagrada com bererê na 
cueca, pertinho do cesso e, nem estava 
investindo nos fundos, mas na poupança. 
A futrica é que nos anais da corrupção, 
dinheiro no cofrinho não é mais coisa de 
criança no porquinho. 

Quando a corrupção abunda, o 
remédio seria usar supositório pra 
lavagem de dinheiro na evasão das 
dívidas glúteas e avisar os homes da lei, 
pra num molhar os dedos na boca na hora 
de contar a bufunfa, pois nunca se sabe 
de onde a grana veio, mesmo que o 
corrupto diga Nádegas a declarar. 

Voltando a política eleitoral de 

Cáceres, fiquei sabendo que tem 5 cabos 
disputando a câmara municipal, gente, é 
muito cabo pra pouco cabo-eleitoral, 
concordam? Eu, se fosse candidato, ia 
prometer milhares de empregos na ZPE, 
depois das eleições, claro, meu slogan: O 
vereador da Zona; depois, culpava o 
governo, que prometeu que ela sai em 
2021, após mais de 30 anos. Se ela não 
sair, truco, eu só fiz uma promessa a mais 
entre as dezenas dos politiqueiros nestas 
épocas. Outra promessa boa seria a 
implantação de hidrantes no pantanal pra 
apagar os incêndios e salvar as onças, dar 
trabalho aos bois bombeiros do dito 
pastoral. 

Convenhamos, os políticos 
atribuir aos chifrudos esta função, chega 
a ser um desrespeito aos nossos briosos 
homens do fogo integrantes da aguerrida 
corporação. Papo mais pra boi no rolete 
fugindo do inferno ardente provocado 
pelos criminosos piromaníacos. 

Concluindo, depois de bererê no 
cesso, eleição municipal, meu recado aos 
futuros vereadores, criar uma frente 
ampla em defesa do meio ambiente, 
caçar os piromaníacos e botar os capetas 
no xilindró, acabar com as queimadas, 
tipo Fogo-Zero, que a Mãe Natureza, 
agradece. 

Além do pó, fogo e fumaça, 
ninguém merece, né? Já seria um bom 
começo, calar a boca dos corruptos que 
ganham com este flagelo, que aos poucos 
vem dizimando nossa riqueza natural. 

Assim, se você é contra essa 
sujeira, não deposite lixo na urna. C'est-
Fini, Papo Reto mesmo, sabiam que a 
bunda faz mais barulho que a banda? É 
que ela tem duas bandas, um conjunto e 
de vez em quando, bererê nos fundos, 
Vazei! 
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EDITORIA

 ELEIÇÃO/INDEFERIDOS
Nove continuam na listagem de candidatos 
indeferidos para o cargo de vereador e um ao 
cargo de vice-prefeito, de acordo com as 
informações no sistema TSE divulgacand, 
consultado na tarde de ontem. Dos noves 
três estão indeferidos com recurso, os 
demais ainda aguardam. São três do partido 
REPUBLICANOS, dois do PTB, e um do 
SOLIDARIEDADE,  PROS,  PV e  
PATRIOTA. Lembrando que segunda-feira, 
26, é a data limite para que todos os pedidos 
de registro de candidatos a prefeito, vice-
prefeito e vereador,  inclusive os 
impugnados e os respectivos recursos, 
devem estar julgados pelas instâncias 
ordinárias e publicadas as decisões. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS I
Iniciou na quarta-feira (21) e segue até 
domingo (25), o prazo para que partidos 
políticos e candidatos enviem a prestação de 
contas parcial da campanha. As contas 
devem ser prestadas à Justiça Eleitoral 
exclusivamente de forma eletrônica, por 
meio do Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais (SPCE). Não é necessário 
protocolar documentos no Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) ou entregar nos cartórios. 
Os candidatos que renunciarem à 
candidatura, os substituídos ou os que 
tiveram registro indeferido pela Justiça 
Eleitoral também devem prestar contas à 
Justiça Eleitoral, neste caso, em relação ao 
período em que participou do processo 
eleitoral. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS II
Na prestação de contas parcial de campanha 
deve constar o registro da movimentação 
financeira e/ou estimável em dinheiro, para 
financiamento da campanha eleitoral 
ocorrida desde o início da campanha até o 
d i a  2 0  d e  o u t u b r o ,  c o n t e n d o ,  
cumulativamente: I - a indicação dos nomes, 
do CPF das pessoas físicas doadoras ou do 
CNPJ dos partidos políticos ou dos 
candidatos doadores; II - a especificação dos 
respectivos valores doados; III - a 
identificação dos gastos realizados, com 
detalhamento dos fornecedores; e IV - a 
indicação do advogado. 

FAKE NEWS
É sabido que as notícias falsas datam desde o 
início da civilização humana, mas com o 
advento tecnológicoo acesso à informação 
se tornou mais rápido, assim a proliferação 
das Fake News veio a caracterizar uma 
problemática. Essas notícias podem levar a 
destruição da reputação de uma pessoa, 
causar traumas, haja vista os potenciais 
danos que podem ser ocasionados pela 
ampla repercussão de conteúdos que, muitas 
vezes, além de inverídicos, se mostram 
ofensivos e capazes de gerar as mais 
variadas interpretações subjetivas. Nesse 
quesito a Justiça Eleitoral está atenta e 
disponibiliza canais para denúncias 

EM TRÂMITE NA AL
Tramita na Assembleia Legislativa o Projeto 
de Lei nº 833/20 que estabelece o 
pagamento de serviços car tor iais  
extrajudiciais no Estado, por meio de 
parcelamento através de crédito. O autor do 
projeto, Deputado Paulo Araújo, ressalta 
que a medida garantirá maior segurança nas 
transações e disponibilizará maior 
comodidade aos cidadãos. A proposição tem 
o objetivo de garantir que os cartórios 
disponibilizem aos cidadãos a possibilidade 
de realizarem pagamento das suas taxas por 
meio de parcelamento através de cartão de 
credito.  

Anais do Papo Reto 

Só o amor é o caminho para 
a plena comunhão entre nós 

05
Cáceres-MT, 23 e 24 de outubro de 2020

de pandemia do coronavírus 
(Covid-19), que exige cautela 
no contato corpo a corpo – já 
que as contaminações ainda 
são uma realidade. 

Por isso, o desafio feito 
por James é a realização de um 
d e b a t e  r e s p o n s á v e l  e  
propositivo, organizado em 
ambiente arejado, respeitando 
as medidas de distanciamento, 
e com transmissão nas redes 
sociais. 

 candidato a prefeito OJames Cabral (PT) 
quer debater propostas 

para Cáceres com as demais 
candidaturas. 
 Nas redes sociais, ele 
fez um apelo para que os meios 
de  comunicação  abram 
espaços de diálogo entre os 
postulantes e a população 
possa fazer suas escolhas com 
segurança nas eleições. 

"Queremos debater 

nosso plano de governo e 
mostrar as diferenças do nosso 
projeto para as demais 
candidaturas. 

É no debate e na 
apresentação de ideias que a 
gente avança para uma cidade 
melhor. Estamos preparados 
para fazer essa discussão", 
declarou James Cabral.

A necessidade de criar 
canais de debate se torna ainda 
mais importante em momento 

DIÁLOGO

James Cabral desafia candidatos a debater 
 propostas para Cáceres sem aglomerações 

Com debate é possível corrigir desigualdades, candidatos  não possuem a mesma quantidade de recursos na campanha 

Assessoria 

" A  c a m p a n h a  j á  
começou, e o seu candidato 
está preocupado com sua 
s aú d e?  Es t amo s  v en d o  
arrastões com diversas pessoas 
c o n t r a t a d a s  e  m u i t a  
aglomeração. 

Já nós vamos continuar 
andando pelas ruas, mas sem 
causar grandes aglomerações e 
apresentar nossas propostas 
nas redes sociais e nos espaços 
possíveis", destaca James. 

Com debates também é 
p o s s í v e l  c o r r i g i r  
desigualdades, já que os 
candidatos não possuem a 
mesma quantidade de recursos 
na campanha, nem o mesmo 
tempo de  programa na  
televisão durante horário 
eleitoral. 

«Não podemos votar 

em candidatos que tem muitos 
r e c u r s o s  e  a c a b a m  
convencendo não por suas 
p r o p o s t a s ,  m a s  p e l a  
q u a n t i d a d e  d e  c a b o s  
eleitorais", alerta. 

James Cabral reforça 
ainda que seu plano de governo 
p a r a  u m a  ' C á c e r e s  d a  
e s p e r a n ç a '  v e m  s e n d o  
construído por várias mãos 
desde setembro de 2018 e 
assim continuará. 

Ele traz propostas para 
geração de emprego e renda, 
educação, saúde, agricultura 
familiar e todas as áreas 
e s s e n c i a i s  p a r a  o  
desenvolvimento da cidade. 
"Temos inclusive um plano de 
retomada da economia e da 
educação municipal para o 
pós-Covid", afirma. 

James quer debate entre os candidatos    

Foto: Assessoria

 Instituto Federal de OMato Grosso IFMT, 
Campus Cáceres – 

Prof. Olegário Baldo, por meio 
do Núcleo de Políticas sobre 
Gênero realiza hoje (23), às 17 
horas, o evento on-line 
'Diálogos e Cuidados' com a 
abordagem Outubro Rosa: 
Saúde da Mulher.  
 A agenda, mediada pela 
jornalista do IFMT Campus 
Cáceres, Edna Pedro, trará as 
contribuições da médica 
mastologista, Dra. Joizeanne 
Chaves e contará com a 
participação da representante 
d a  A s s o c i a ç ã o  d e  
Trabalhadores Voluntários 
contra Câncer de Mama 
(Cáceres Mama), Terezinha 
Kondo, e da professora da 
Escola Estadual São Luiz, 
Rosilene Paes.  Inscrições 

gratuitas para certificado pelo 
s i t e  h t t p s :  
//www.even3.com.br/dialogos
ecuidados/ 
Transmissão ao vivo pela 
p á g i n a  d o  c a m p u s  e m  
facebook.com/ifmtcaceres.ofi
cial e pelo canal do youtube 
https://youtu.be/-r3x8nTafF0 
Parceria -O evento sobre a 
saúde da mulher integra a 
agenda Outubro: 'Diálogos e 
Cuidados' com abordagens de 
temas relacionados à saúde e 
educação. 
 O encontro é realizado 
em articulação conjunta entre o 
IFMT Cáceres, por meio do 
Núcleo de Políticas sobre 
Gênero, a Escola Estadual São 
Luiz e a Associação de 
Trabalhadores Voluntários 
contra Câncer de Mama 
(Cáceres Mama). 

OUTUBRO ROSA

IFMT Cáceres realiza evento 
online sobre a saúde da mulher 
Assessoria 

Evento inicia as 17 horas   

Foto: Divulgação
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7º – Paraná – 25
8º – CSA – 23
9º – Avaí – 23
10º – CRB – 23
11º – Operário – 22
12º – Sampaio Correia – 21
13º – Vitória – 19
14º – Brasil de Pelotas – 19
15º – Náutico – 18
16º – Figueirense – 18
17º – Guarani – 17
18º – Cruzeiro – 16
19º – Botafogo-SP – 14 pontos
20º – Oeste – 7 

completou. 
Agora vice-líder, com os 

mesmos 33 pontos da Chapecoense 
(que tem um jogo a menos), o 
Dourado começa a preparação para 
enfrentar o Sampaio Correia, sábado 
em São Luís. 
Classificação
1º – Chapecoense – 33
2º – Cuiabá – 33
3º – América-MG – 32
4º – Ponte Preta – 27
5º – Juventude 25
6º – Confiança – 25

 treinador do Sinop Futebol OClube, Adriano Rodrigues 
culpou a falta de tempo para 

preparação física dos jogadores ao 
amargar, a terceira derrota seguida 
no Campeonato Brasileiro da Série 
D. Jogando no estádio Gigante do 

Norte perdeu de virada para o Altos 
do Piauí por 2 a 1. Com o resultado 
negativo, a equipe completou a sexta 
rodada sem vencer. 

“Precisamos de uma vitória 
para ter mais ânimo na competição. 
Infelizmente não está vindo. O fator 

físico tem pegado muito. 
T e m o s  a t l e t a s  c o m  

l igamentos  rompidos ,  perna 
quebrada. De cinco a 10 dias não dá 
para preparar jogadores. Se fosse 
para começar um trabalho seria de 30 
a 40 dias. 

O problema é que estamos 
com mais de cinco desfalques. 
Foram contratados mais quatro 
jogadores, mas precisamos de tempo 
para preparação. Temos as viagens 
q u e  s ã o  e x t r e m a m e n t e  
desgastantes”, afirmou Rodrigues. 

O time sinopense está na 
lanterna do Grupo A-2 com 6 pontos. 
Até agora, em oito jogos perdeu seis 
vezes e venceu duas. Na próxima 
rodada do Sinop pega o Juventude 
Samas, no Pinheirão, no Maranhão, 
no domingo, às 16h. 

Pela Série D, o União de 
Rondonópolis foi atropelado, 
jogando no estádio Aníbal Batista de 
Toledo, em Aparecida de Goiânia 
(GO) contra o Aparecidense, que 
marcou 4 vezes. O time de Mato 
Grosso não fez nenhum. 
O União volta a campo no próximo 
domingo diante do Goianésia, em 
Rondonópolis. 

EMPATE

Chamusca atribuiu falta de titulares na defesa 
 do Cuiabá para justificar 3 gols do Paraná 

O time pecou no setor defensivo, que vinha sendo o ponto forte da equipe 

Marco Stamm/SN 

 ausência de dez jogadores, Alesionados ou suspensos, 
pesou para que o Cuiabá não 

saísse vitorioso do jogo contra o 
Paraná, que terminou em 3 a 3, 
ontem à noite na Arena Pantanal pela 
17ª  rodada do Campeonato  
Brasileiro da Série B. A avaliação é 
do treinador Marcelo Chamusca, que 
também reconheceu o mérito do 
adversário por ter conseguido 
“construir aproveitando alguns erros 
do Cuiabá”. 

N o  e n t e n d i m e n t o  d e  
Chamusca, o time pecou no setor 
defensivo, que vinha sendo o ponto 
forte da equipe e que vinha garantido 
o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s ,  
principalmente em casa. Com as 
ausências do capitão e zagueiro 
Anderson Conceição, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo, e do 
substituto imediato, Luiz Gustavo, 
suspenso por expulsão no jogo 
contra o Guarani, do lateral esquerdo 

Romário e dos volantes Rafael Gava 
e Auremir, estes últimos lesionados, 
o treinador precisou improvisar no 
setor defensivo. 

Começou jogando com João 
Carlos; Hayner, Everton Sena (Léo), 
Ednei e Lucas Hernández; Matheus 
Barbosa e Jean Patrick. No decorrer 
do jogo substituiu Sena por Léo e 
Jean Patrick por Ferrugem. A falta 
dos titulares, admitiu Chamusca, 
influenciou no resultado. 

“Estamos numa fase em que 
os jogadores mais consistentes na 
parte defensiva estão lesionados e 
estamos com muita dificuldade para 
construir esta dupla (Anderson 
Conceição e Everton Sena) que dê 
um pouco mais de força de 
marcação. Hoje a gente ainda tinha a 
ausência de Luiz Gustavo que estava 
suspenso no último jogo e a gente 
ficou com poucas opções para 
posicionar no setor, ter mais 
consistência e sofrer menos no 

jogo”, justificou. 
Chamusca sabe que o time 

não vai ter uma campanha invicta e 
sabe que vai oscilar de acordo com as 
ausências de jogadores titulares. Foi 
assim entre a sétima e nona rodadas, 
quando também ficou sem oito 
atletas e o rendimento caiu, 
causando, inclusive, a perda da 
invencibilidade no ano ao ser 
derrotado pelo Vitória por 4 a 2. 
Principalmente pelas dificuldades, o 
treinador viu pontos positivos na 
partida e elogiou a postura do elenco. 

“A gente f ica com o 
sentimento de tristeza. Vinhamos 
numa sequência de vitórias muito 
boas nos jogos em casa. Acho que 
tiveram alguns pontos positivos, 
como a superação da equipe para 
conseguir reverter, mesmo tomando 
gols em momentos bem complicados 
no jogo, e tivemos toda possibilidade 
de somar mais três pontos na tabela. 
Infelizmente não conseguimos”, 

Treinador Marcelo Chamusca   

Foto: Arquivo

MAIS UMA DERROTA

Falta de tempo para preparação física tem  
prejudicado Sinop na Série D, diz treinador 
Cleber Romero 

 Treinador do Sinop Adriano Rodrigues   

Foto: Guilherme Araújo
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Segue até o mês de dezembro o 
desconto de 75% nos juros e multas para 
quitação de débitos por meio Programas 
de Recuperação de Créditos (Refis e 
Regular ize) .  O a tendimento  ao 
contribuinte pode ser feito de forma 
presencial ou online nos canais de 
atendimento da Procuradoria Geral do 
Estado (PGE). 

O Instituto Federal de Mato Grosso 
IFMT, Campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo, por meio do Núcleo de Políticas sobre 
Gênero realiza hoje (23), às 17 horas, o evento 
on-line 'Diálogos e Cuidados' com a 
abordagem Outubro Rosa: Saúde da Mulher.  
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O Programa de Regularização Fundiária Urbana de Cáceres 
(Reurb), que é desenvolvido pela Prefeitura Municipal, entregou 
nesta manhã, 20 Certidões de Regularização Fundiária para 
moradores do Jardim das Oliveiras I. Até o momento já foram 
entregues mais de mil títulos através do programa. Página 03 

Em alusão à campanha Outubro Rosa para a prevenção ao 
câncer de mama, a equipe de humanização do Hospital São Luiz 
(HSL) promoveu uma ação diferente para os colaboradores da 
unidade voltada à conscientização da doença.  Página 03 

REURB

Prefeitura entrega mais 20 títulos de posse de  
imóveis a moradores do Jardim das Oliveiras 

Moradores recebem títulos de imóveis em que vivem há mais de 20 anos  

Foto: JCC

NEGOCIAÇÃO

Contribuintes podem negociar débitos gerados até 2016  
 com parcelamento em 60 vezes pelo Refis e Regularize 

Além do desconto dívida 
poderá ser parcelada   

Foto: Ilustrativa

OUTUBRO ROSA

IFMT Cáceres realiza evento 
online sobre a saúde da mulher 

OUTUBRO ROSA

Equipe de humanização do HSL promoveu a ação  

Foto: Divulgação

ARTE E CULTURA

Valorizar a cultura cacerense é uma
das metas do governo de Zé Eduardo
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IN LOCO

Eliene diz que sua gestão terá geração
de emprego e renda como prioridade

PROPOSTA

Paulo Donizete e Anelise intensificam campanha  e
apontam para empresários projetos de continuidade

DIÁLOGO

James Cabral desafia candidatos a debater
propostas para Cáceres sem aglomerações
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