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INFECÇÃO ACELERADA

Secretário de Saúde vê colapso da rede
hospitalar de MT antes do esperado
Com mais de 100 mortes vítimas da Covid-19 e quase 46% de
ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Mato
Grosso, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, prevê que o colapso no
sistema pode ocorrer antes do esperado. Ele lembra que a infecção está
acelerada, atingindo a todos. Dos 240 internados por causa da doença, a
maioria, 122 está na UTI, o que demonstra a gravidade da Covid-19.
Página 06

AÇÃO DIRETA

Falta de apoio, leva vereadores de oposição
entrarem na justiça pelo salário da educação
Foto: Arquivo

Secretário (detalhe) vê falta de leitos para atender demanda

SABATINA

Trindade foi aprovado por unanimidade e
assumirá a direção da Águas do Pantanal

Foto: Reprodução

O secretário Junior César
Trindade após ser sabatinado pelos
vereadores na manhã de ontem no
plenário da Câmara, teve seu nome
aprovado por unanimidade para assumir
a direção da Autarquia Águas do
Pantanal, em substituição ao engenheiro
químico Paulo Donizete da Costa, que
deixou o cargo para concorrer às eleições
municipais.

Vereadores Torres e Rosinei Neves

Depois da publicação do Decreto 268/2020, que suspendeu o
pagamento dos salários de professores, auxiliares de serviços gerais e
auxiliares de desenvolvimento infantil, os vereadores José Eduardo Torres
(PSC), Valdeníria Dutra (PSC), Rosinei Neves (PSC) e Cézare Pastorello
(Solidariedade) apresentaram um projeto de Decreto Legislativo para
sustar os efeitos do decreto do prefeito, igual ao que sustou decreto anterior
no mesmo sentido. Página 03

Equipe do Gefron apreende 76
tabletes de cocaína, 18 de maconha,
munições e mula é morta em confronto

Unanimidade confirma Trindade
na Direção da Águas do Pantanal

Página 04
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CONFIRMADO

Contraprova atesta que morte
de Adriano foi por Covid-19

Pai surra homem
que assediava filho menor
em Mirassol D'Oeste
Página 04

Foto: Arquivo

PM recupera carro
roubado horas após ação
dos bandidos em Cáceres

O resultado mais recente da
contraprova do presidente da Fapemat
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Mato
Grosso), Adriano Silva, testou positivo
para Covid-19, atestando que esta foi a
causa de seu falecimento.

Página 04

Idoso morre ao ser
atropelado por moto
no bairro Guanabara

Exame confirma
Covid-19 para Adriano Silva
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Virose Econômica
Desde que Vicente Ianez Pínzon,
navegador espanhol de Palas aportou no dia 20
de janeiro de 1500 no litoral da hoje Mucuripe no
Ceará, antecipando-se a Cabral, muita água, e
suja, diga-se de passagem, tem passado ao longo
de mais de cinco séculos no patropi, resultando
nas gerações sem etnia, esta nossa verdadeira
colcha de retalhos de oportunistas.
É comum, a gente ouvir, que o Brasil é
um país privilegiado, já dizia o Ben que virou
Jor, o Jorge, que somos abençoados por Deus,
aleluia! Realmente, não temos vulcões, guerras,
terremotos, mas em compensação, infelizmente
e com certeza e cerveja, pela falta de etnia, o país
conta em sua maioria, com uma população
formada por adeptos da lei de Gerson, os
espertalhões, somando-se aos oportunistas, lesapátria, marginais, no sentido estrito da palavra.
Exceto, acreditamos, aqueles 30% de
gente boa, honesta, sincera e patriota, os demais
70%, independente de cor, credo, estado civil,
condição financeira e os cambaus, engrossam o
cordão da safadeza.
Quiçá, o advento da Covid-19, deve ter
ocorrido para revelar o quanto nossa pátria
amarga é frágil. Economicamente, mesmo com a
oscilação do real, nossa moeda neste período da
praga, já foi desvalorizada em 30% frente ao
dólar norte-americano; 1,14% ao yuan Chinês;
2,22% ao euro; 6,26% ao dólar australiano e
canadense; 6,34% ao peso chileno; 7,16% para a
libra esterlina; 11,84% ao peso argentino;
13,69% ao peso uruguaio; 13,83% ao peso
colombiano e18,67% ao peso mexicano.
Alguma dúvida quanto a miserabilidade da
potência tupiniquim?
Num paralelo com os pandemônios da
pandemia, concluímos que a desvalorização do

VACINAÇÃO AFTOSA
Os pecuaristas mato-grossenses têm até esta
quarta-feira (10) para vacinar o rebanho
contra a febre aftosa. De acordo com o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado
(Indea-MT), até o momento foi comunicada
a imunização de 67,21% do gado em 66,93%
das propriedades rurais com bovinos. Os
pecuaristas devem comunicar a vacinação
até 20 de junho, por e-mail ou
presencialmente.
OPERAÇÃO VERDE BRASIL
Desde o dia 11 de maio, o governo brasileiro
vem travando uma guerra contra quem
comete crimes ambientais na floresta
amazônica. Nesse contexto, o vicepresidente da República, Hamilton Mourão,
que é o presidente do Comitê do Fundo
Amazônia e do Conselho Nacional da
Amazônia, visitou duas brigadas do
Exército, em Cuiabá (MT) e Porto Velho
(RO), que participaram das ações da
Operação Verde Brasil 2. Em Cuiabá, o vicepresidente adiantou que a operação conjunta
será prorrogada por mais um mês, por
decreto que deverá ser assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira,
9, em Brasília.
DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS
Vereador posta vídeo nas redes sociais
retaliando a decisão quanto o translado do
corpo do professor Adriano Silva de Cuiabá
para Cáceres, que de acordo com Portaria da
SES MT no artigo 17 assegura que é vedado
em todo território estadual, a prestação de
serviço de conservação e translado de
pessoas que tenham falecido em decorrência
da Covid-19. O vereador enaltece a
liberação para translado do professor, mas
pede que essa portaria seja suspensa, para
que não ocorra dois pesos e duas medidas,
contrariando assim uma medida adotada
pelo próprio Estado, e que diante da situação
ficou provado que é cumprida só para
família menos favorecidas. Fica a justa
solicitação.
DIVERGÊNCIAS NA COVID-19
Na noite de domingo, o Ministério da Saúde
divulgou dados divergentes sobre o número
de novos casos e óbitos registados nas
últimas 24 horas. Em um primeiro momento,
a pasta anunciou 1.382 mortes por covid-19
no país, mas depois alterou o número para
525, uma diferença de 857. Houve ainda
uma mudança no número de infectados. O
primeiro balanço divulgado pelo ministério
informava um total de 12.581 novos casos,
contra 18.912 casos atuais. Ontem em nota,
sobre essas divergências, o Ministério da
Saúde divulgou que "corrigiu duplicações e
atualizou os dados divulgados sobre casos e
óbitos por covid-19 no último domingo".
AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Caixa Econômica Federal encerra no
próximo sábado (13) o calendário de
liberação de saques e transferências da
segunda parcela do auxílio emergencial de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras).
Ontem (8), foi feita a liberação para 2,6
milhões de beneficiários nascidos em
agosto. Hoje (9), será liberado o saque para
2,6 milhões de beneficiários nascidos em
setembro; na quarta-feira (10), para 2,6
milhões nascidos em outubro; na quintafeira (11), feriado, não haverá liberação; na
sexta-feira (12), para 2,5 milhões nascidos
em novembro; e no sábado (13), para 2,5
milhões nascidos em dezembro. Segundo a
Caixa, quem não sacar o auxílio nesse
período continua com o crédito disponível
nas contas indicadas e poderá realizar o
saque, independente do dia de nascimento, a
partir da próxima segunda-feira (15).

real furado, moeda auriverde, com bilhões
consignados aos marajás sob. a desculpa de
evitar o desemprego, das migalhas ofertadas a
título de empréstimo aos pequenos e médios
empresários, reflete em números na escalada da
Covid-19. Veja o leitor, que enquanto pelaqui o
índice funesto da virose é de 66 mortes por
milhão de habitantes, na Argentina, são apenas 8;
em Cuba, 7; no Uruguai, 6; em El-Salvador, 3; no
Haiti, 2 e no Paraguai, Nicarágua e Venezuela,
inferiores a 2.
Ressalte-se, dados per-capita. Se

dizem, somos uma potência continental sulamericana, algo deve estar errado na conjuntura
de aquém-mar, afinal, os números não mentem.
Algo a mudar? Obviamente que sim e a partir das
células das unidades da federação, os
municípios, a partir da eleição de vereadores,
futuros pretensos deputados, cabos eleitorais de
governadores, possíveis presidente.
Hora de nesta quarentena, pensar nisso,
na chance se reparar erros passados, redimindose nas urnas no pleito municipal, fritando ali os
ovos de serpentes futuras. Bom Dia!

Secretários, vocês têm responsabilidades!
Nestes tempos sombrios de pandemia,
que se mostra a maior crise epidemiológica, com
intensas consequências econômicas, dos últimos
100 anos, os serviços públicos se mostram
fundamentais no combate ao novo Corona Vírus.
Sejam servidores das Universidades
que estão a pleno vapor fazendo pesquisas e
estudos e dando diretrizes científicas para os
gestores responsáveis seguirem, sejam os que
tão na linha de frente combatendo o vírus para
salvar vidas nos hospitais e demais frente de
controle da pandemia.
Mas não menos importantes são os
servidores que permitem que tudo isso siga seu
fluxo, com alguma “normalidade”, com o
dinheiro chegando a ponta (municípios e
estados), com os pagamentos aos servidores e
fornecedores sendo feitos com regularidade,
com as licitações ou dispensas sendo efetivadas
para garantir os insumos do combate e proteção
contra o vírus, ou seja, servidores que cuidam da
arrecadação, da contabilidade pública e do
tesouro, garantindo as transferências
obrigatórias aos entes federados.
Muitos desses servidores não podem se
dar ao luxo de trabalharem remotamente, uns por
que estão na linha de frente do combate ao Covid
nas áreas de saúde. Ou no caso da segurança
pública, que precisam estar em rondas ostensivas
e investigações que não podem parar.
Outros que também não podem fazer
tele-trabalho por causa da complexidade de suas
atribuições técnicas, que carecem de recursos
tecnológicos e sistemas que apenas dentro das
repartições estão disponíveis e, tais tarefas
podem ser executadas, não deixando assim a
“máquina” pública parar.
Porém, muitos servidores que poderiam

fazer seus trabalhos remotamente, sem prejuízo
da produtividade ou da efetiva prestação do seu
serviço, não o fazem por causa de chefes
imediatos arbitrários e insensíveis diante do
avanço da Covid na sociedade como um todo.
Manter o distanciamento social deveria
ser prática, principalmente da administração
pública, para dar o exemplo que exigimos de
toda sociedade, ao pedir que “fiquem em casa”,
na medida da possibilidade de cada indivíduo.
O nosso Sindicato precisou por várias
vezes oficiar o Governador e Secretários, para
exigir o cumprimento pelo governo de seus
próprios decretos de distanciamento e, regras de
segurança do trabalho e fornecimento de EPIs,
para abertura da economia, mesmo que
precipitadamente, a nosso ver.
Chegamos ao extremo de requerer que a
vigilância epidemiológica do município de
Cuiabá fizesse inspeção em algumas secretarias
de estado, tendo em vista o descaso de alguns
secretários para com a saúde de nossos
servidores. Um caso emblemático foi na SEAF,
onde o secretário e ex deputado, não dispensou
os servidores que tiveram contato com um
servidor infectado lotado no INDEA, que
funciona no mesmo prédio da SEAF, e que
mantinha contato num ambiente em comum da
secretaria. Tudo de conhecimento do secretário
da SEAF. Este sequer providenciou de imediato
a desinfecção do local, que aconteceu mais de 03
(três) dias depois, por ordem da SEPLAG, a
pedido de nosso sindicato.
Casos como esse da SEAF são mais
comuns do que estão chegando a conhecimento
da imprensa e da sociedade. Muitas vezes
estamos optando por manter o sigilo para não
estigmatizar os servidores contagiados e nem

EXPEDIENTE

causar temores maiores que a realidade dos casos
concretos.
Porém, já alertamos oficiosamente aos
secretários que estes têm responsabilidades
civis, criminais e patrimoniais, caso suas
omissões em não fornecer EPIs no ambiente de
trabalho, ou não colocar em quarentena pessoas
que tiverem contato com algum infectado, ou até
mesmo em se omitirem a promover a
desinfecção dos setores onde trabalhem pessoas
comprovadamente infectadas depois de
descoberta a contaminação, venham gerar mais
contaminações de servidores e até a morte de
algum funcionário público sob seus comandos.
O Sindicato faz isso no intento de
preservar tanto a saúde dos nossos servidores,
como preservar a vida de outras pessoas da
sociedade, que por um motivo e outro, acabam
tendo contato com esses colegas de repartição,
podendo ser familiares ou não. Também o faz no
intento de garantir a boa prestação de serviços a
comunidade, não colocando nossos
contribuintes em risco ou, carentes de algum
serviço público essencial.
A realidade confrontou os discursos
raivosos anti-servidor e anti-estado, com a
mesma velocidade que a pandemia avançou sem
piedade para todo Brasil. O serviço público é
fundamental, e os servidores públicos saudáveis
e protegidos, são fundamentais para manutenção
dos serviços públicos essenciais a todo nosso
povo, razão maior da existências dos serviços
públicos, que é servir à sociedade!
___*** Antônio Wagner Oliveira, Advogado,
Presidente em Exercício da Central dos
Sindicatos Brasileiros em MT e Secretário Geral
do SINPAIG MT, membro do Fórum Sindical
dos Servidores Públicos do Estado
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AÇÃO DIRETA

A ação já está com a desembargadora Clarice Claudino da Silva

Falta de apoio, leva vereadores de oposição
entrarem na justiça pelo salário da educação
Assessoria

Foto: Arquivo

pedido de liminar, para anular o
decreto e garantir o pagamento
dos profissionais da educação. A
ação já está com a
desembargadora Clarice
Claudino da Silva.
"Nós sustamos o decreto
188, o prefeito não respeitou e
entrou na justiça com uma ADIN.
Já que alguns vereadores estão se
manifestando contrários à
sustação do decreto, vamos cortar
o caminho e já levar para o
judiciário." Explica o vereador
José Eduardo Torres, presidente
do PSC em Cáceres.
Além da ADIN, que foi

ingressada pelos advogados
Danilo Muniz Pontes e Fernando
Henrique Vasconcellos, no dia 2
de junho, também há ações
propostas individualmente pelos
servidores e uma ação do
Sindicato dos Servidores
Municipais de Cáceres.
"É triste que o desequilíbrio entre
os poderes leve a termos que nos
socorrer do judiciário, que já é
abarrotado de processos, e ainda
vai ter que lidar com mais esses
agora. Seria desnecessário se o
prefeito simplesmente cumprisse
só que está na lei," lamenta o
vereador Rosinei Neves.

NOVO RESULTADO

Vereadores Valdeníria e Cézare

D

epois da publicação do
Decreto 268/2020, que
suspendeu o pagamento
dos salários de professores,
auxiliares de serviços gerais e
auxiliares de desenvolvimento
infantil, os vereadores José
Eduardo Torres (PSC), Valdeníria
Dutra (PSC), Rosinei Neves
(PSC) e Cézare Pastorello
(Solidariedade) apresentaram um
projeto de Decreto Legislativo

para sustar os efeitos do decreto
do prefeito, igual ao que sustou
decreto anterior no mesmo
sentido.
Porém, diferentemente do
que foi feito com o decreto
anterior, a mesa diretora não
aceitou colocar o projeto em
votação e este foi encaminhado
para tramitação normal, que pode
levar até 90 dias.
Para a vereadora

Valdeníria Dutra, o adiamento da
votação não faz sentido. "Quem
tem fome tem pressa. São 300
famílias sem salário, sem ter
culpa do prefeito ter suspendido
as aulas".
Então, legitimados pela
Constituição Federal, o PSC,
presidido em Cáceres pelo
vereador José Eduardo Torres
ingressou com uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade, com

SABATINA

Trindade foi aprovado por unanimidade e
assumirá a direção da Águas do Pantanal

Contraprova atesta que morte
de Adriano foi por Covid-19
Assessoria

O

resultado mais recente
da contraprova do
presidente da Fapemat
(Fundação de Amparo à Pesquisa
do Mato Grosso), Adriano Silva,
testou positivo para Covid-19,
atestando que esta foi a causa de
seu falecimento.
Mesmo estando
aparentemente bem de saúde,
todos os familiares já fizeram os
testes e aguardam os resultados.
A esposa de Adriano,
Anelise Dolores, foi à Cuiabá
para mais exames e, por

precaução, está internada para ser
assistida de perto pelos médicos,
já que a evolução dos sintomas
em Adriano ocorreu rapidamente.
A família solicita às
pessoas que tiveram contato com
ele nas duas últimas semanas que
façam o teste para Covid-19
também e mantenham todos os
cuidados médicos, se necessário,
além das medidas preventivas e
de isolamento social anunciadas
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).
Foto: Reprodução

Da Redação

O

Cultura; Meio Ambiente e
Saneamento; Agricultura e
Desenvolvimento, tem a
indicação e aval do prefeito
Francis Maris para o cargo. Em
quase oito anos na administração
ele já ocupou várias pastas, entre
elas, a Secretaria de Fazenda,
Planejamento e Obras. Com vasta
experiência em gestão pública,
Junior respondeu a todos os
questionamentos e não obteve
nenhuma rejeição.
Com a aprovação, o
Foto: Reprodução

secretário Junior César
Tr i n d a d e a p ó s s e r
sabatinado pelos
vereadores na manhã de ontem no
plenário da Câmara, teve seu
nome aprovado por unanimidade
para assumir a Autarquia Águas
do Pantanal, em substituição ao
engenheiro químico Paulo
Donizete da Costa, que deixou o
cargo para concorrer as eleições
municipais.
Junior que hoje acumula
três secretarias Turismo e

secretariado municipal sofrerá
mudanças.
Dois secretários deverão
acumular as funções de Trindade.
A secretária de Ação Social
Eliane Batista, acumulará as
pastas de Meio Ambiente e
Turismo e o secretário de
Governo Jorge Augusto irá
acumular a função com a
secretaria de Agricultura.
Trindade receberá uma
autarquia com faturamento
expressivo na casa dos R$ 20
milhões e com resultados
financeiros positivos.

Adriano é mais uma vítima do Covid-19

Trindade assume diretoria da Águas do Pantanal
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FIM DA LINHA

Policiais tiram de circulação mais de 70 kg de cocaína e 18 de maconha

Equipe do Gefron apreende 76 tabletes de cocaína, 18
de maconha, munições e mula é morta em confronto
Da Redação

Foto: Gefron

N

o início da tarde de sábado
(6), por volta das 13 horas,
na região do Assentamento
Barranqueira, três indivíduos foram
surpreendidos por policiais do
Gefron, quando tentavam cruzar a
fronteia por região de mata a pé.
Diante do flagra os homens entraram
em conflito com os policiais, dois
conseguiram fugir e um foi
localizado ferido, foi socorrido,
porém não resistiu vindo a óbito.
Na ação foram apreendidos
36 tabletes de drogas entre maconha,
cloridrato de cocaína ácido bórico e
pasta base.
Durante o socorro, o
suspeito ferido relatou aos policiais
que um outro indivíduo faria o
resgate dos três nas margens do rio
Jauru. Diante da informação a
equipe se dirigiu ao local e por volta
das 17 h, encostou na barranca do rio
um suspeito conduzindo uma
embarcação, na abordagem ele
confessou que teria a missão de
resgatar os três suspeitos e que o
entorpecente seria transportado pelo
rio até a região do Morro do
Gamaleão em Gloria D'Oeste.
Suspeitos e materiais foram
encaminhados e entregues na
Delegacia Especial de Fronteira.
A outra apreensão aconteceu
na tarde de domingo, durante

Diante dos fatos os dois
suspeitos juntamente com os
veículos e a droga foram
encaminhados para a Delegacia de
Polícia Federal em Cáceres, onde
outras providências passaram a ser
tomadas.
Já no município de Vila
Bela da Santíssima Trindade,
Policiais do Gefron avistaram uma
motocicleta com dois ocupantes
sentido Bolívia - Brasil, ao perceber
a aproximação da equipe do
GEFRON desobedeceram ordem de

parada, que após acompanhamento
foi realizado abordagem sendo
encontrado com os ocupantes um
saco contendo 18 tabletes de
substância análoga a maconha e uma
caixa com 45 munições de calibre
9mm.
Diante dos fatos, foi
confeccionado o presente Boletim
de Ocorrência e encaminhado para a
Polícia Federal do município de
Cáceres - MT, juntamente com os
suspeitos sem lesões corporais e os
materiais apreendidos.

AGILIDADE

PM recupera carro roubado horas
após ação dos bandidos em Cáceres
Da Redação

Barco seria usado para o resgate do trio

patrulhamento em Estrada Vicinal
na localidade do Distrito de Vila
Cardoso, na zona rural de Porto
Esperidião, onde a equipe volante do
Grupo Especial de Fronteira –
Gefron, apreendeu mais de 40 kg de
drogas.
O fato foi registrado por
volta das 16h, quando policiais do
Gefron avistaram dois veículos um
Fiat Strada e uma Toyota Hilux, que
trafegavam sentido Bolívia/Brasil e
realizaram abordagem de praxe.
Na abordagem ao Fiat

Strada, placa QPF-8B71, de cor
prata, ocupado apenas pelo
condutor, foi localizado um
compartimento oculto contendo 40
tabletes de substância análoga a
pasta base de cocaína. Ao ser
questionado pelos policiais, o
condutor relatou que estava voltando
da Bolívia onde havia ido buscar o
entorpecente e pelo trabalho
receberia R$ 10.000,00. Ainda
relatou que a droga seria entregue na
cidade de Rondonópolis e lá
receberia o pagamento pelo serviço.

ESTUPRO

Pai surra homem que assediava
filho menor em Mirassol D'Oeste

B

andidos em assalto roubam
carro no bairro Vila Irene em
Cáceres, mas veículo é
recuperado rapidamente por
policiais militares que atenderam a
ocorrência. O fato aconteceu na
sexta-feira, durante perseguição que
passou por vários bairros, porém os
bandidos abandonaram o veículo e
fugiram por uma região de mata, no
carro foram encontrados também
vários outros objetos produto de
roubo.
De acordo com as vítimas,
os dois bandidos estavam armados
no momento do assalto, levando da
residência três TVs, o Toyota Yaris e
outros pertences. Segundo os
policiais, durante diligências pela
Avenida São Luiz foi avistado o
veículo, porém conseguiram fugir

do cerco policial, naquela primeira
tentativa de abordagem. Logo após
no bairro Jardim Celeste, os policiais
da Agência Regional de Inteligência
e o GAP, avistaram o veículo e
realizaram o acompanhamento
tático, mas os suspeitos
aproveitaram a região de mata e
conseguiram fugir.
No veículo, os policiais
encontraram vários cartões de
crédito com nomes diversos, bolsas
femininas, documentações de
possíveis vítimas.
Ainda segundo a Polícia, ao
menos três outras ocorrências de
roubos foram registradas, com a
descrição dos mesmos suspeitos que
estariam de posse do veículo
roubado. Caso seguem em
investigação.
Foto: PMMT

Popular Online

U

m homem de 54 anos pagou
a quantia de R$ 120,00, para
praticar sexo com um
menino de apenas 14 anos de idade,
conforme denúncia registrada, no
sábado (6), pelo pai do adolescente.
A criança teria saído para ir à

igreja e com a demora em voltar para
a casa, o pai, que já havia visualizado
mensagens estranhas no celular do
filho, saiu à sua procura, vindo a
encontrá-lo próximo a uma
residência no bairro Jardim São
Paulo em Mirassol d'Oeste.

Após uma conversa, o pai
descobriu com o menino a quantia
mencionada, que teria sido dada pelo
o homem em troca da prática sexual.
Conduzido pelo filho até a casa do
suspeito, que depois de muita
insistência atendeu, inicialmente
negou ter praticado o delito, mas
acabou confessando, pediu perdão e
para não ser denunciado à polícia.
Diante da confissão e
revoltado, o pai da vítima desferiu
um soco e fez o suspeito “comer” o
dinheiro dado ao filho. Acionada,
uma guarnição da Policia Militar
(PM) se deslocou até o local, tendo
que pular o muro e realizar a
detenção do suspeito no interior da
residência.
O homem ofereceu
resistência, foi contido pela equipe
policial, algemado e conduzido até a
sede do 17º Batalhão de Policia
Militar, onde compareceu um
advogado que acompanhou os
procedimentos.
O delito foi registrado como
crimes contra a dignidade social, de
natureza estupro.

Foto: Ilustrativa

Homem já está atrás das grades
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Ladrões abandonaram o carro e fugiram em região de mata
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AÇÃO SOLIDÁRIA

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Cáceres

IFMT Cáceres doa hortaliças e leite para unidades de
acolhimento e famílias de baixa renda do município
Assessoria

Foto: IFMT

"Na última década, a família
tornou-se o elemento central da
intervenção das políticas de
assistência social.
Os desafios enfrentados
pela população, principalmente
os financeiros, refletem cada vez
mais na desigualdade social. E
dentre os nossos desafios de
política social, está em unir forças
para lutar por formas dignas de
inclusão social para o conjunto da
população cacerense", afirma a
secretária municipal de
Assistência Social, Eliane
Batista.
Para a secretária, o
esforço conjunto entre as
instituições é fundamental e toma
maiores dimensões, nesse
momento, no propósito de
e n f r e n t a m e n t o à s
vulnerabilidades sociais
agravados pela pandemia Covid19.
"A percepção quanto à
importância do trabalho em rede,

Já foram entregues cerca 600 maços de couve, cebolinha, agrião e alface

F

amílias de baixa renda de
Cáceres, unidades de
acolhimento institucional
da Secretaria Municipal de
Assistência Social e pessoas
idosas do Lar Servas de Maria são
atendidas com a doação da
produção de leite e hortaliças do
Instituto Federal de Mato Grosso,
IFMT Campus Cáceres – Prof.
Olegário Baldo.
A instituição destina o
leite para o Lar dos Idosos desde o
mês de março quando tomadas as
medidas de isolamento social e
suspensão das atividades
presenciais no campus. Para

ajudar na alimentação de famílias
e pessoas em situação de
vulnerabilidade, o IFMT
disponibiliza para a Secretaria
Municipal de Assistência Social
de Cáceres a doação de hortaliças
produzidas nas unidades
educativas de produção do
campus. Até a última semana, já
foram entregues em média 600
maços com variedades de
produtos como couve, cebolinha,
agrião e alface.
"Nesse período de
pandemia, nossos estudantes não
estão no campus, mas mantemos
nossas unidades educativas de

mais do que permitir ações
integradas, favorece maiores
possibilidades de alcance às
famílias em situação de
vulnerabilidades, se tornando
uma estratégia efetiva e de
resultados concretos", afirma
Eliane.
De acordo com a
secretária, a partir da parceria
com o IFMT já foi possível
atender 45 famílias, bem como
unidades de acolhimento
institucional, para crianças,
adolescentes e pessoas em
situação de rua.
O IFMT atendeu também,
na última semana, a campanha do
coletivo 'Mulheres Solidárias',
coordenada por egressas do
campus do curso Formação
Inicial e Continuada de
Derivados do Leite - Programa
Teresa de Benguela com entrega
de hortaliças para 28 famílias do
bairro Vila Real.

produção funcionando como
atividade essencial com a
destinação dos produtos para as
pessoas que mais sofrem os
efeitos dessa crise", explica o
coordenador-geral de Produção
FATAL
do campus, professor Luciano
Recart Romano.
A ação é realizada em
parceria com a Secretaria de
Assistência Social de Cáceres Da Redação
m idoso de 60 anos
quando em frente ao Mercado
responsável pelo transporte e
morreu depois de ser
Lopes, o senhor atravessou
logística para a distribuição das
atropelado por uma moto
repentinamente a avenida, sendo
hortaliças e pelos critérios de
impossível evitar o acidente.
definição das famílias atendidas na Avenida dos Estados, no
O condutor da moto no
dentro da política de assistência Bairro Jardim Guanabara, em
momento do fato estava com sua
s o c i a l d o m u n i c í p i o . Cáceres. O acidente foi registrado
pela Polícia Militar por volta das
namorada na garupa e ambos
19h de domingo (07). Quando a
sofreram várias escoriações pelo
viatura policial chegou ao local,
corpo e ficaram em observação
os envolvidos já tinham sido
no hospital.
Já a vítima,
socorridos e encaminhados ao
identificada como sendo Luiz
Pronto Atendimento Médico.
Mário Aires, não resistiu aos
A.P.M. de 21 anos,
ferimentos, vindo a óbito.
condutor da moto CB 300R,
O boletim de ocorrência
esclareceu aos policiais que
foi registrado e o acidente deve
trafegava pela Avenida dos
ser investigado pela Polícia
Estados sentido Centro/Bairro,
Judiciária Civil.

Idoso morre ao ser atropelado
por moto no bairro Guanabara

U

Foto: Reprodução

Idoso foi socorrido, mas não resistiu
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INFECÇÃO ACELERADA

A disseminação da doença tem sido rápida, em menos de 6 meses desde o primeiro caso na China, o vírus já era considerado uma pandemia

Secretário de Saúde vê colapso da rede
hospitalar de MT antes do esperado
Andhressa Barboza

Foto: Reprodução

Secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo

C

om mais de 100 mortes
vítimas da Covid-19 e
quase 46% de ocupação
dos leitos de Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) em
Mato Grosso, o secretário de
Saúde, Gilberto Figueiredo,
prevê que o colapso no sistema
pode ocorrer antes do esperado.
Ele lembra que a infecção está
acelerada, atingindo a todos.
Dos 240 internados por
causa da doença, a maioria, 122
está na UTI, o que demonstra a
gravidade da Covid-19. Para o
secretário, “conforto não existe
mais e o número de pessoas que
precisam de atenção hospitalar é
muito grande, vão faltar leitos”.
Ao todo, são mais de 4 mil
pessoas infectadas em todo o
Estado e o secretário fez um

apelo, em entrevista à Rádio
Mega FM na manhã dessa
segunda (8), para que a população
colabore. “É mais recomendável
que fique em casa, use máscara e
pare de fazer festa como a gente
percebe que tem muitas pessoas
que estão banalizando, achando
que não vão ser afetadas”.
A disseminação da
doença tem sido rápida e, em
menos de 6 meses desde o
primeiro caso na China, o vírus já
era considerado uma pandemia.
“O principal condutor do vírus
são as pessoas e se elas não
entenderem isso, nós podemos
triplicar o número de UTIs que
ainda não será suficiente",
argumenta o secretário de Saúde.
Ele lembrou da
importância da gestão de Saúde

em Cuiabá, pois a Capital começa
a receber pacientes de outros
municípios. Isso se deve ao
colapso em hospitais do interior,
como Sinop, Sorriso e Cáceres
onde não há mais leitos de UTIs
disponíveis.
Gilberto voltou a criticar a
gestão de Emanuel Pinheiro
(MDB) e considerou
“preocupante a ausência dos
leitos previamente pactuados.
Nós temos aqui o caso especial
em Cuiabá nenhum leito foi
disponível no próprio Hospital
São Benedito”.
Considera que Cuiabá não
cumpriu com o que teria sido
pactuado junto ao Ministério da
Saúde. “Os leitos anunciados no
plano de contingência de Cuiabá
e habilitados no ministério estão

PREVENÇÃO

Saúde de Cáceres recebe doação de mil
máscaras para combate ao COVID-19
Assessoria

H

onda/Grupo Cometa,
realizou ontem a doação
de mil protetores
faciais, para servidores da
Secretaria de Saúde, para o

combate ao COVID-19, com a
presença do Prefeito, Francis
Maris, a Secretária Municipal de
Saúde, Silvana Souza e sua
equipe. O objetivo dessa doação,
Foto: Assessoria

Máscaras serão destinadas a trabalhadores da saúde

é garantir a eliminação do
coronavírus e afrouxar a
contaminação do usuário. Essas
máscaras serão destinadas a todos
os trabalhadores da área da saúde
de Cáceres.
Use sua máscara, lave a
sua mão com água e sabão, use o
álcool e gel, limpe os sapatos,
evite aglomerações, enfim, todas
as medidas necessárias devem ser
tomadas para então acabar com
esse vírus.
O prefeito Francis Maris
agradece em nome de toda a
população cacerense e acrescenta
“sem sombra de dúvida, será de
grande valia para os médicos,
agentes de saúde, a todos que
estão nessa linha de frente ao
combate do coronavírus”.
Só assim conseguiremos
passar por essa crise sem infestar
a todos, Francis complementa ao
lembrar que “nós não temos UTI,
então se cuide e evite
aglomerações.”

dentro desse contexto do quadro
que calculamos a taxa de
ocupação. Se não forem
disponibilizados, vamos colapsar
mais cedo do que o que se
imagina”.
Ainda não é o pico - Segundo
Gilberto, a colaboração do
Ministério da Saúde não tem sido
eficiente.
Ele afirma que foram
disponibilizados somente 10
leitos de UTI pelo governo
federal para todo o Estado, mas
não veio respirador que é item
essencial no tratamento de
pacientes com quadros graves da
Covid-19. A doença afeta os
pulmões e os pacientes precisam
da respiração mecânica.
Mesmo já sendo
preocupante, a situação deve ser
agravar em poucas semanas. De
acordo com o secretário “a
pandemia ainda não está no pico

no país e não dá para esconder
que aqui em MT ainda teremos
dias difíceis. Em que pese há
poucos dias tínhamos taxa
ocupação baixa, estávamos
situação um pouco mais
confortável em relação a outros
estados, esse conforto não existe
mais”.
Alertou que os casos de
Covid estão crescendo “em
velocidade muito grande e o
número pessoas necessitando de
uma unidade hospitalar é enorme
nesse momento e vai faltar leitos.
E faltando leitos, aí a agonia
maior da população".
Se continuar o ritmo de
crescimento da infecção, diz
Gilberto, “e as medidas não
farmacológicas não forem
respeitadas pela população em
geral, não estamos muito longe de
ter um colapso na rede
hospitalar”.

EQUIPAMENTOS

Ministério garante ao governador Mauro Mendes
que irá liberar os 50 respiradores esta sexta-feira
Assessoria

O

Ministério da Saúde irá
liberar, ainda nesta
semana, os 50
respiradores que o Governo do
Estado adquiriu da empresa
Magnamed Tecnologia Médica
S.A., como forma de equipar a
rede pública contra a covid-19.
A confirmação foi dada ao
governador Mauro Mendes, que
conversou nesta segunda-feira
(08) com o ministro interino da
Saúde, general Eduardo Pazuello.
Os respiradores foram
comprados ainda em abril.
Contudo, quando o Estado já
aguardava a entrega, o Governo
Federal fez uma requisição
administrativa de todos os
equipamentos produzidos pela
empresa, que atingiu os aparelhos
comprados por Mato Grosso.
“Pedi ao ministro a
liberação desses respiradores. O
assessor dele agora me garantiu
que até sexta-feira (12) estarão
mandando os 50 respiradores ao

estado”, afirmou o governador.
De acordo com Mauro
Mendes, dos 50 respiradores, 20
serão destinados a Cuiabá e os
outros 30 para equipar as UTIs
montadas no interior do estado.
Além desses 50, outros 120
respiradores foram adquiridos
pelo Governo de Mato Grosso e
chegaram no estado há poucas
semanas.
Entenda o caso - Após a
requisição administrativa, o
Estado recorreu ao STF para que
fosse garantida a entrega dos
respiradores. Na primeira decisão
judicial, do dia 1º de maio de
2020, o ministro Luis Barroso
determinou a entrega dos
equipamentos, sob pena de multa
diária de R$ 100 mil.
Contudo, após a União
recorrer, a decisão foi suspensa.
Já no final de maio, o ministro
atendeu ao pedido do Estado e
garantiu o direito de receber os
respiradores.
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NOVA DIRETORIA

A atual diretoria, eleita em março de 2017, é comandada por Aron Dresch, ex-presidente do Cuiabá Esporte Clube

Eleições para definir presidente
da FMF podem ser antecipadas
A Gazeta

Foto: Arquivo

A

pesar de toda a
paralisação no futebol de
Mato Grosso por conta do
coronavírus, os bastidores da
modalidade estão agitados.
O principal assunto
comentado entre dirigentes de
clubes é uma possível
antecipação da eleição para a

presidência da Federação Matogrossense de Futebol (FMF) para
o mês de novembro.
A atual diretoria, eleita em
março de 2017, é comandada por
Aron Dresch, ex-presidente do
Cuiabá Esporte Clube. O atual
mandato encerrará em maio de
2021. Antes deste prazo, pelo

Estatuto da entidade, terá que
ocorrer a eleição para o próximo
quadriênio 2021-2025. Dresch
tem a prerrogativa de antecipar a
eleição.
Pelo menos três
presidentes de clubes sob o
anonimato confirmaram que
Aron cogita essa possibilidade de

MATO-GROSSENSE

Pêsso vê disputas equilibradas
em caso de retorno do Estadual
A Gazeta

U

por coisas maiores no Matogrossense. Segundo ele, os times
teriam tempo suficiente para
recondicionar seus respectivos
elencos de jogadores.
A Diretoria de
Competições da Federação Matogrossense de Futebol (FMF) não
mexerá no rebaixamento da
tabela de classificação da
primeira fase do Campeonato
Mato-grossense da Primeira
Divisão. O torneio foi
interrompido ao término da fase
classificatória, com Mixto e
Araguaia sendo os dois últimos
colocados entre os dez
participantes e caíram para a
Série B do Estadual.
A entidade desde a
paralisação da competição por
Foto: Arquivo

ma possível retomada do
Campeonato Matogrossense da Primeira
Divisão deste ano divide opiniões
entre os envolvidos na disputa. O
técnico Toninho Pêsso, hoje no
comando do Luverdense, vê com
bons olhos a volta do Estadual a
partir da segunda fase (matamata). Ao assegurar a oitava e
última vaga somente na última
rodada da primeira fase, goleando
o Mixto por 3 a 0 no Passo das
Emas, o Verdão do Norte medirá
forças com o líder e todo favorito
Cuiabá por vaga à semifinal caso
o torneio seja retomado. Para
Toninho Pêsso, uma volta da
competição colocaria todos os
envolvidos na segunda fase em
condição de igualdade para brigar

Técnico do Luverdense Toninho Pêsso
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causa do avanço da pandemia do
novo Coronavírus é ferrenha em
defender que o torneio termine
dentro de campo. Neste cenário,
Cuiabá, Operário Várzeagrandense, União de
Rondonópolis, Sinop, Nova
Mutum, Poconé, Dom Bosco e
Luverdense retornariam para
brigar por vagas à fase semifinal.
Outra proposta que será
posta para uma possível reunião
para decidir o futuro do
campeonato é encerrar a disputa
com a atual classificação, sem
decretar o campeão e vice. Esta
alternativa serviria para indicar os
representantes de Mato Grosso na
Copa do Brasil, Copa Verde e
para o Campeonato Brasileiro da
Série D da próxima temporada.
Para o Diretor de
Competições da federação Diogo
Carvalho, o caminho a ser
seguido é pelo término do
Estadual dentro de campo.
Segundo ele, quando o Estadual
foi paralisado no dia 15 de março,
já havia atingido 75% de todo o
campeonato disputado. “O nosso
Estadual diferente de outros está
bem avançado. Falta pouco para
ser encerrado em campo. É viável
ser retomado”, assinalou o
dirigente. A FMF está
aguardando por novos decretos
de flexibilização por parte do
prefeito de Cuiabá Emanuel
Pinheiro, para ver qual atitude
tomar quanto o Campeonato
Estadual.

Dresch não descarta que tentará a reeleição

antecipar o pleito, que pode atrair
vários pré-candidatos.
O vice-presidente do
União de Rondonópolis,
advogado Reidner Souza, garante
que disputará o cargo. O médico
Márcio Alencar também não
descarta entrar na disputa pela
presidência.
O ex-presidente, o
empresário João Carlos Oliveira,
também ensaia tentar novamente
a sua recondução ao cargo.

O atual presidente
confirmou que tentará a
reeleição, já que um possível
segundo mandato seria para
colocar em prática vários projetos
para evolução do futebol
profissional de Mato Grosso.
Segundo Aron Dresch, este
primeiro mandato foi voltado
para “arrumar a casa”, inclusive,
com direito a uma varredura ao
longo mandato do falecido Carlos
Orione.
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Parabéns a Denise Cristina Arruda
Amorim por mais um ano de vida. Que
esta nova etapa chegue recheada de
muita saúde e novas oportunidades para
concretizar os seus sonhos mais
desejados. Que a alegria acompanhe
você por todos os momentos e que Deus
continue guiando todos os seus passos.
Feliz Niver!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia
intenso, de decisões
importantes, ainda
relacionadas à sua vida profissional e
carreira. O dia pode envolver uma
importante decisão, que trará mudanças
importantes e maior poder em sua função e
projeto de vida.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
emoções intensas e maior
envolvimento com os seus.
Você pode estar mais reservado e distante,
pois estará em contato mais profundo com
questões que envolvem seu passado
infantil e seus pais.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia em
que os projetos futuros
começam a fazer mais
sentido, através da renovação da fé, da
esperança e do otimismo. O dia é ótimo para
entrar em contato mais profundo com o
invisível, com seu caminho espiritual.
Medite.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
reflexão e pensamento
profundo, de certo
distanciamento e reclusão. Você estará
mais calado e deve cuidado para não
enredar-se em pensamentos recorrentes.
Procure utilizar-se da meditação.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
emocionalmente intenso e
com algumas boas novidades
às suas finanças. A negociação de uma
parceria financeira pode ser finalizada
positivamente. Uma grande soma de
dinheiro pode estar envolvida.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
boas negociações
envolvendo melhora da sua vida material
e financeira, com boas novidades em
projetos e possíveis contratos, com chance
de aumento de poder econômico. Fique
atento a novas oportunidades.

A Lua, ainda na fase Cheia em
Capricórnio, se une a Júpiter e
Plutão no mesmo signo,
indicando um dia de trocas
intensas em seus
relacionamentos,
especialmente os pessoais, pois você estará
mais sério e profundo. O período pode estar
relacionado com uma DR importante com
seu amor, que trará mudanças benéficas ao
seu coração.

A Lua, ainda na fase Cheia
em seu signo, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
emoções intensas e à flor
da pele. O dia pode estar relacionado
com uma grande negociação,
envolvendo aumento de poder e funções
em sua empresa. Uma grande notícia
pode chegar.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
trabalho intenso, em que a
necessidade de organização
e método ficam mais evidentes. O dia é
ótimo para aprofundar-se na pesquisa
sobre um novo projeto. Saúde pede
cuidados mais efetivos.

A Lua, ainda na fase Cheia em
Capricórnio, se une a Júpiter e
Plutão no mesmo signo,
indicando um dia de
movimento intenso nas
emoções, com um processo de
aprofundamento e limpeza. Um pequeno
ciclo termina, abrindo espaços para a
expansão de sua consciência. Dia ótimo para
dedicar-se à meditação.

A Lua, ainda na fase Cheia
em Capricórnio, se une a
Júpiter e Plutão no mesmo
signo, indicando um dia de
emoções intensas e
necessidade de contato com
seu amor. Se estiver só, alguém especial,
maduro e profundo, pode cruzar seu
caminho. Um romance mais sério pode
começar a qualquer momento.

A Lua, ainda na fase Cheia em
Capricórnio, se une a Júpiter e
Plutão no mesmo signo,
indicando um dia de maior
envolvimento com amigos
íntimos, de necessidade de
trocas mais sérias e profundas. Por outro
lado, é possível que você seja convidado
para liderar uma nova equipe e gerenciar um
novo projeto.

Em tempo registramos a passagem de
mais um natalício do simpático Nelio
Dauzacker Maciel Campos que festejou a
data envolto ao carinho da esposa
Francyanne (foto), filhas, familiares e rol
de amigos. Que tua vida seja sempre
marcada por bons momentos. Parabéns!

Flores multicoloridas a Governadora Rotária 2018/19 Marly
Fátima Ferreira que recebeu inúmeras manifestações de
carinho nas redes sociais pela passagem de mais um
aniversário, transcorrido no domingo. Que essa data se repita
por muitos anos sendo sempre festejada com amor e saúde são
os nossos desejos.

Ontem foi dia do médico e escritor Manoel Campos Neto,
homenageado pelos amigos na web e felicitado por toda
sociedade cacerense. Esta colunista deseja felicidades e
muitos anos de vida.

Celebrou aniversário na sexta-feira o
presidente do Rotary Club de Cáceres
Severino de Paiva Sobrinho, que recebeu
o carinho dos companheiros e amigos.
Salute companheiro, um brinde especial
a sua vida.

