
Neste 7 de Setembro, pouca gente se 
atém ao fato de que abrimos caminho para o 
bicentenário da independência do Brasil, cujo 
brado retumbante segundo a tradicional história 
acerca do evento, se deu ás margens plácidas do 
riacho Ipiranga na mesma data daquele ano da 
graça de nosso senhor Jesus Cristo de 1822, 
libertando-nos de Portugal, ora pois. Modéstia à 
parte, com certeza somos o primeiro órgão de 
imprensa a lembrar desta próxima futura 
efeméride de tamanho vulto na história 
tupiniquim. Claro, que em 2022, o advento será 
bem explorado, afinal, teremos eleições e Copa 
do mundo em clima de mais flexibilização no 
que tange a pandemia, pelo menos esta é a 
expectativa geral.

Por outro lado, já neste ano, temos um 7 
de Setembro com inflação pulando os 8%,  
devorando os pequenos e médios trabalhadores, 
com gasolina a R$ 7,00 o litro,  o gás de cozinha a 
R$ 120,00 o botijão, a energia elétrica com ágio 
sobre a bandeira vermelha, o arroz a R$ 20,00 o 
pacote de 5 kg, carne, nem pensar, a de segunda a 
domingo, frita dois dias do salário mínimo, por 
quilo. Na conta, a alta da cesta básica, de 29, 42% 
nos últimos 12 meses. 

Nem mesmo os médios empresários 
respiram tranquilos diante destas instabilidades 
e omissões dos poderosos, cite-se o alheio 
congresso custeado pelos nossos impostos a peso 
de ouro, só pra exemplificar. O que dizer de um 
sentimento patriótico-pátrio num 7 de Setembro 
sem independência do povo e mais de meio 
milhão de pessoas mortas pela Covid-19? Não 
por acaso, na semana passada banqueiros e 
grandes empresários se manifestaram em defesa 
de uma independência sem morte de nossa frágil 

economia, com um PIB inferior a 1%, quando 
nosso ex-governante Portugal fecha com um PIB 
de 4%. 

Só pra fechar também, historicamente 
esta data de 7 de Setembro, foi oficializada  em 
comemorações como feriado na década de 1940, 
cerca de 120 anos após a emancipação patropi da 
coroa portuguesa. In-fine, sabiam que o Brasil 
pagou dois milhões de libras esterlinas pela sua 
independência? Este foi o preço estabelecido por 
El-Rei de Portugal pela alforria e como a gente 
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Há pouco mais de um mês atrás escrevi um 
artigo onde relatava que os municípios seriam 
impactados negativamente em decorrência da 
reforma do imposto de renda, caso a reforma fosse 
aprovada nos moldes daquela época. O tema é árido, 
prova disso são as inúmeras discussões ocorridas 
entre a classe política de todos os níveis de governo, a 
classe empresarial e as diversas associações e 
confederações. 

E pelo andar da carruagem ainda não há 
consenso quanto a reforma, que poderá trazer 
prejuízo financeiro, especialmente, aos municípios. 
Espero que essa reforma não seja outra colcha de 
retalhos como tantas que temos por aí. Digo isso 
porque o relator da reforma do imposto de renda, o 
deputado paraense, Celso Sabino, já apresentou, 
desde o artigo que escrevi o mês passado, a quarta 
versão da reforma.  

Isso reforça a tese de que não há consenso 
nem mesmo entre a Câmara dos Deputados, basta ver 
mais um adiamento da votação que estava marcada 
para o último dia 17 de agosto e que segue sem 
previsão de data definida para votação. A meu ver, 
por se tratar de um assunto de extrema relevância 
para a sociedade e concelhos, o relator deveria ter 
criado uma comissão com grandes e renomados 
profissionais, inclusive com vivência na prática, para 
melhor estudar o projeto de lei nº 2.337/2021, dentre 
eles destaco Ives Gandra, Sacha Calmon e Everardo 
Maciel. 

Creio que seja unânime a opinião de que o 
complexo e remendado sistema tributário brasileiro 
necessita de simplificação, mas também temos que 
concordar que ninguém gosta de perder dinheiro. E 
até agora quem está ficando no prejuízo são os 
municípios. 

Um dos motivos que tem travado o avanço 
da reforma do imposto de renda é a tendência de 
diminuição dos repasses via fundos de participação 
de estados e municípios. 
E por que haverá a diminuição dos repasses? A 
resposta é simples. Pela proposta, ainda sem acordo, 
haverá uma grande redução da alíquota do imposto 
de renda para pessoas jurídicas e aumento da isenção 
do imposto de renda das pessoas físicas. 

Provavelmente, você que está lendo deve 
estar pensando que este escritor não concorda com a 
redução de alíquota do imposto para pessoa jurídica, 
nem com o aumento da faixa de isenção para pessoa 
física, que via de regra, deixaria de sair mais dinheiro 
do bolso de nós, cidadãos. Para os que assim pensam, 
devo dizer que o assunto versa sobre a perda de 
arrecadação para estados e municípios. Perda essa 
que poderia ser amenizada caso o governo federal 
fosse mais bondoso e incluísse na reforma tributária a 
redução de impostos que impactam somente o bolso 
do governo federal e não no imposto de renda, que se 
mexido, impacta fortemente no bolso dos demais 
entes federados. 

Vejamos um exemplo de como o Planalto 
quer mexer mais no bolso dos pobres do que no dele 
próprio. O texto da reforma prevê redução de 8,5% 
no imposto da pessoa jurídica e elevação de 31,3% na 
faixa de isenção do imposto para pessoa física. 

Ou seja, tanto a redução quanto o aumento 
dos percentuais desse imposto afetam sobremaneira 
a arrecadação dos estados e municípios. Perceba que 
são percentuais elevados se comparados a previsão 
de corte de apenas 1,5%, da Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido que não faz parte da base de 
cálculo para as transferências via fundos de 
participação. Desse modo, enquanto estados e 
municípios poderão deixar de arrecadar expressivos 
valores, o governo federal mexe (reduz) no que é 
exclusivamente seu em, apenas 1,5%. 

Como gosto de exemplos, veremos como é 
hoje a distribuição do imposto de renda e ao mesmo 
tempo perceberemos como o governo federal é e 
continua querendo ser perverso com estados e 
municípios (pobres). De cada R$ 1,00 recolhido a 
título de imposto de renda, o governo federal fica 
com 41,3% desse valor, o restante é divido entre 
estados, municípios, fundos constitucionais para 
desenvolvimento regionais e uma parte para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino. O 
governo federal ao agir dessa maneira, me faz 
lembrar de forma antagônica a saga do Robin Hood 
que roubava dos ricos para dar aos pobres. Em estudo 
divulgado pela Febrafite ( ), após o último artigo link
que escrevi e antes da data prevista para a quarta 
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SELO UNICEF
Com o compromisso de manter a agenda de 
políticas públicas para crianças e adolescentes 
como prioridade, a Prefeitura de Cáceres, 
através da Secretaria de Assistência Social 
aderiu o Selo Unicef edição 2021/2024. O 
Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
junto a diversos parceiros da sociedade civil e 
governos, para apoiar os municípios do 
Semiárido e Amazônia, à garantir os direitos 
de crianças e adolescentes. O ciclo do Selo 
UNICEF dura quatro anos, acompanhando o 
período da gestão municipal e nesse período 
será desenvolvido um plano de ação, 
mobilizando a comunidade local para 
participar das decisões e acompanhar as 
evoluções dos indicadores sociais no 
município. Eliene Liberato, destaca que a 
adesão ao Selo Unicef é mais uma iniciativa 
para estimular e promover avanços reais na 
garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes do município.  

VAGAS SINE
O Sistema Nacional de Empregos (SINE) 
divulgou uma lista de vagas oferecidas pelas 
empresas contratantes em Cáceres. Os 
trabalhadores interessados em concorrer às 
vagas podem procurar nesta quarta-feira o 
atendimento no Sine de Cáceres no Ganha 
Tempo no horário das 08 horas as 17 horas. As 
vagas disponíveis são para: Açougueiro, 
Técnico e atendimento em venda, Auxiliar de 
limpeza, Motorista com experiência para 
trabalhar com caminhão basculantes, 
Motorista carreteiro para trabalhar e bascular, 
Motorista com CNH AB e Ajudante de 
Motorista.  

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Aprovado por unanimidade pela Câmara 
Municipal de Cáceres a indicação para a 
construção pela Autarquia Águas do Pantana, 
de mais um reservatório de água para o 
Residencial Jardim Aeroporto. De acordo com 
o vereador Celso Silva, autor da proposição, 
ressalta que caminhões-pipa abastecem o 
local diariamente, o que por si só já caracteriza 
a incapacidade do atual reservatório em 
prover água a todos os moradores e a 
consequente necessidade da construção de 
uma segunda unidade. O vereador finaliza sua 
j u s t i f i c a t i v a  d e s t a c a n d o  q u e  a  
complementação de água potável por meio de 
caminhões-pipa implica em aumento dos 
gas tos  púb l i cos  com despesas  de  
equipamentos, combustível e pessoal - 
cenário que exige uma intervenção 
permanente e eficiente diante da falta d'água 
que assola aquela região. 

COVID-19 BRASIL
O Brasil registrou, em 24 horas, 266 mortes e 
12.915 novos casos de covid-19, segundo o 
último boletim epidemiológico divulgado no 
domingo (5). Até agora foram registrados 
20.890.779 de casos confirmados da doença e 
583.628 óbitos. De acordo com o documento, 
há 19.862.438 casos de pessoas que se 
recuperaram da covid-19, 444.713 casos em 
acompanhamento e 3.474 mortes em 
investigação. O estado de São Paulo é o que 
concentra o maior número de casos, seguido 
por Minas Gerais e Paraná. No ranking de 
casos Mato Grosso ocupa da 13ª posição. Os 
estados com menos casos são Acre, Amapá e 
Roraima. 

ENEM 2021
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, 
por unanimidade, pela reabertura do prazo 
para o pedido de isenção da taxa de inscrição 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
de 2021 para estudantes de baixa renda, sem 
que seja necessário justificar a ausência no 
exame de 2020. Diante do fato, o INEP, 
responsável pela prova, em nota informou que 
tomará todas as medidas necessárias para 
cumprir a decisão. A data da reabertura das 
inscrições para pedido de isenção da taxa 
ainda não foi divulgada.  

tentativa de votação do projeto de reforma do 
imposto de renda, mostra que mesmo após as várias 
readequações no texto as perdas de estados somam 
em torno de R$ 8,5 bilhões e de municípios, R$ 8 
bilhões. 

Ainda segundo o estudo, o estado mais 
afetado será a Bahia com diminuição dos repasses via 
fundo de participação dos estados no valor de R$ 713 
milhões.  Os estados da região Centro Oeste, sem 
incluir os municípios, sofrerão perdas de R$ 646 
milhões.

Sendo que Mato Grosso será o segundo 
estado mais afetado e sozinho perderá R$ 164 
milhões. Com toda essa perda, muito me preocupa 
em relação a classificação da capacidade de 
pagamento de estados e municípios que tem como 
base a classificação feita pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, a partir da análise de indicadores 
econômico-financeiros de estados e municípios, que 
reflete o grau de solvência dos entes federados que 
querem contratar empréstimos com garantia do 
governo federal. 

Diante desse cenário, é óbvio que com a 
redução da arrecadação muitos estados e municípios 
deixarão de ter classificação “A” ou “B” que é a 
classificação mínima para contrair empréstimos 
junto ao governo federal. Assim, muitos 
investimentos serão comprometidos. Se essa 
reforma, nos moldes como está, realmente sair do 
papel restará caracterizada, mais uma vez, uma 
grande assimetria tributária entre os poderes, tema 
que os especialistas em matéria tributária 
denominam federalismo cooperativo. Que nesse 
caso de cooperação não tem nada. Enfim, assim 
como está é visível que a proposta de reforma visa 
proteger em maior parte os recursos eminentemente 
federais enquanto reduz de maneira significativa 
aqueles que são partilhados entre estados e 
municípios. 

Para que essa redução de recursos não 
aconteça resta que estados, municípios e demais 
entidades se unam para falar a mesma língua com o 
objetivo de apresentar melhor proposta para solução 
dessa celeuma que, ainda, não tem data para terminar. 
___***Claiton Cavalcante é Contador 
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não tinha bereré, a Inglaterra credora dos gajos 
de além-mar, pagou a  nossa dívida, amortizando 
o débito lusitano. 

Trocando em miúdos, tornamo-nos 
independente, morrendo em dois milhões de 
libras esterlinas em débito com os bretões. Assim 
começou a nossa dependência, FMI e similares 
que muitos sabem de cór e salteado. Quanto a 
morte, as variantes estão pelaí, circulando e 
atropelando incautos sem máscara. Será que há 
clima para alguma comemoração? 

Concelhos ficarão mais carentes após a reforma do IR 

Em...Dependência 
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 áceres não terá o Ctradicional desfile de 7 de 
setembro por causa das 

m e d i d a s  c o n t r a  o  n o v o  
coronavírus. Porém o feriado será 
marcado por manifestações.  

Protestos contra e a favor 
do presidente Jair Bolsonaro 
ocorre ao longo do dia em 
Cáceres e mais 9 cidades da 
região Oeste, a exemplo do que 
acontece pelo País.   O primeiro 
a t o  p r o g r a m a d o  p e l o s  
movimentos sindicais e partidos 
de esquerda está marcado para as 
8h na Orla da Praça Barão do Rio 
Branco ,  in t i tu lado  “Fora  
Bolsonaro”, que manifestam em 
defesa da democracia e contra a 
Reforma Administrativa. 

J á  p a r a  à s  1 7 h ,  a  
mobilização será do movimento a 
favor  do  p res iden te  Ja i r  
Bolsonaro.  O ato também 
acontece na Praça Barão do Rio 
Branco, os manifestantes trazem 
na pauta estão assuntos como o 
voto impresso e auditável e o 
impeachment dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

Mobilizado também está 
o 6º Comando Regional da 
Polícia Militar para garantir a 
segurança da população. 

De acordo com o Tenente 
Coronel Waldez Tapajós, foi 

comando da polícia reforça o 
cuidado com a segurança, e diz 
que os protocolos serão parte da 
fiscalização. 

«Creio que não teremos 
e s s e s  p r o b l e m a s  p e l a s  
manifestações serem de caráter 
passivo. 

É  c l a r o  q u e  a s  
manifestações terão grande 
público, mas a Policia Militar 
conta com o bom comportamento 
do cidadão no cumprimento das 
medidas de saúde e segurança, 
conclui Tapajós.  

montado um plano estratégico 
com catalogação dos eventos pró 
e contra a atual gestão federal, 
que acontecem em horários 
divergentes, o que já dá uma certa 
tranquilidade, mas, no entanto, o 
esquema de operação conta com 
cerca de cinquenta policiais 
sendo 30 envolvidos diretamente 
na ação e 20 estarão sobre aviso, 
em caso de confronto entre os 
manifestantes.  

Os protestos do Dia da 
Independência também acendem 
o alerta para aglomerações. O 

das autoridades. 
10h – Palestra com Jefferson Preza 
Moreno - Secretário de Estado 
Adjunto de Turismo. 
11h – Palestra “Crédito digital a 
serviço do empreendedor”, com Jair 
Marques - Presidente da Agência 
Desenvolve MT e José Roberto 
Webber, Secretário Executivo do 
Desenvolve MT. 
12h – Almoço 
14h às 17h30 – Palestra “Políticas 
públicas para o desenvolvimento da 
cultura” com a Equipe da Secretaria 
de Estado de Cultura, Esporte e 
Lazer – SECEL 
DIA 09/09 
8h30 – Café da manhã 
9h às 12h e das 14h às 17h -Oficinas 
e orientações técnicas (SEDTUR E 
DESENVOLVE MT) 

portunidades e parcerias Oserá tema do Iº Painel de 
Negócios da Região Oeste. 

O evento é uma realização da 
Prefeitura Municipal de Cáceres em 
parceria com o Governo de Mato 
Grosso, que visa apresentar novas 
possibilidades, promover troca de 
experiências e apresentar linhas de 
financiamento.  

Voltada para empresários de 
grande, médio e pequeno porte de 
diversos ramos de atividade, cultura 
e turismo, a conferência acontece no 
Centro de Eventos Maria Sophia 
Leite, na Sicmatur, nos dias 8 e 9 do 
corrente mês. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas por meio 

d o  l i n k   
https://forms.gle/9PrfYQzk3iUSNe
HN6 

A prefeita de Cáceres, 
Eliene Liberato Dias, explicou que o 
evento visa fomentar a economia, a 
cultura e o turismo da região oeste. 
“Precisamos sair dessa pandemia 
mais fortalecidos, as orientações que 
serão repassadas durante as palestras 
vão instruir os interessados a 
formatar projetos para terem acesso 
ao financiamento”, finalizou Eliene. 
Confira a programação: 
DIA 08/09 
8h – Credenciamento 
8h30 – Café da manhã 
9h – Cerimonial de Abertura - Fala 

a secretária de Educação.  
Liamara ressalta ainda, que a 

retomada das aulas presenciais 
ocorrerá de modo gradativo para a 
segurança de toda a comunidade 
escolar, contemplando não só as 
adequações de infraestrutura das 
unidades, com instalação de lavatórios 
para a lavagem de mãos nas entradas 
de cada unidade, dispenser de álcool e 
gel, bem como, aspectos pedagógicos 
e orientações de acolhimento 
socioemocional, e com todos os 
profissionais já completamente 
imunizados. 

A secretária enaltece o 
empenho de todas as equipes gestoras, 
profissionais da educação e órgãos 
envolvidos nesse processo de volta às 
aulas presenciais com segurança. E 
pede à todas as unidades que sigam 
rigorosamente todos os protocolos de 
segurança, principalmente medidas de 
uso de máscara, higienização das 
mãos e dos espaços e distanciamento 
social. 

Para a Prefeita Eliene 
Liberato Dias, estas vistorias que 
avaliam a implementação de medidas 
sanitárias, são fundamentais para um 
retorno seguro, e tornam mais 
acessíveis as informações de cada 
unidade escolar e as medidas adotadas 
por elas para a volta às aulas na 
modalidade presencial. “Para que a 
saúde física de todos da comunidade 
escolar não seja comprometida, é 
preciso tomar medidas de segurança 
para todas as pessoas que passarem a 
utilizar os espaços da escola, e esta 
comissão tem sido rigorosa nas suas 
avaliações, para que realmente 
tenhamos um retorno seguro”, 
finalizou Eliene. 

s Instituições de Ensino da Rede APública Municipal de Cáceres 
estão se preparando para o 

retorno das aulas presenciais, previstas 
para esta quarta-feira, dia 8 de setembro, 
de forma gradual e híbrida (presencial e 
remota), com organização escalonada e 
revezamento semanal de turmas de 
alunos, com até 50% da capacidade 
física da escola, assegurando as medidas 
de distanciamento social e protocolos de 
biossegurança recomendados pelas 
autoridades sanitárias. 

Desde o último dia 30/08, 
segundo a secretária de educação 
Liamara Rodrigues, as escolas 
municipais estão sendo vistoriadas por 
uma Comissão de Inspeção, constituída 
por  representantes  da  Câmara 
Municipal, Conselho Municipal de 
Educação, Comitê Estratégico das 
Ações Educacionais durante Pandemia 
da Covid-19/SME, Secretarias de 
Educação e Saúde, e da Vigilância 
Sanitária, atendendo recomendação do 
Ministério Público. 

No cronograma de trabalho da 
Comissão, cerca de seis escolas estão 
sendo visitadas por dia, e em cada uma a 
Comissão faz a aplicação de um roteiro 
de inspeção, para o levantamento de 
informações referentes aos protocolos 
sanitários e condições necessárias para 
subsidiar as ações da Secretaria 
Municipal de Educação quanto a 
retomada do atendimento presencial 
pela escola. 

S e n d o  o b s e r v a d o  p e l a  
Comissão que a escola ainda não 
contempla as exigências sanitárias, 
previstas no Plano de Retorno de Aulas 
Presenciais,  a Instituição permanecerá 
com oferta do ensino remoto, através de 
material pedagógico impresso, informa 

MANIFESTAÇÕES

Atos pró e contra Bolsonaro acontecem 
hoje em Cáceres, PM reforça segurança  
Da Redação 

PM  empregará 50 militares durante operação  

Foto: Arquivo/JCC

ECONOMIA

Linhas de créditos e oportunidade de parcerias serão 
apresentadas durante Painel de Negócios em Cáceres 
Da Redação  

Prefeita Eliene destaca importância do evento para fomentar o turismo  

Foto: Arquivo 

RETORNO GRADATIVO

Escolas Municipais de Cáceres voltam às  
aulas presenciais a partir de 8 de setembro 
Assessoria 

Escolas estão equipadas com dispenser com álcool em gel   

Foto: Assessoria
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policial o motorista estava 
bastante nervoso, inclusive com 
as mãos trêmulas, o que levou a 
equipe a levantar suspeita.  

O condutor informou aos 
policiais que pegou os três 
passageiros em Cuiabá e os 

o  t r a j e t o  p a r a  a Ncomunidade da Boa 
União, na madrugada de 

domingo (5), com a missão de 
realizar Barreira de Fiscalização 
na MT-247, policiais militares de 
Lambari D'Oeste e Rio Branco, 
abordaram alguns indivíduos que 
se encontravam em um bar.  

Durante a abordagem, 
dois dos indivíduos entraram em 
con t r ad i ção ,  quan to  onde 
estavam e pra onde iriam, o que 
de  pronto  levantou  for tes 
suspeitas. Diante desse impasse, 
os policiais continuaram os 
questionamentos, quando um 

o domingo em Cáceres, Nadolescente de 17 anos, 
foi  apreendido pela 

Polícia Militar. O fato se deu após 
o jovem furtar uma residência no 
Bairro São José.  

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, os policiais foram 
acionados via 190, por volta das 
12h 40 para averiguar o furto que 
estava em andamento na Rua I do 
referido bairro. 

Ao chegarem no local, 
encontraram a porta da residência 
arrombada e durante a varredura 

no terreno baldio ao lado da casa, 
localizaram o suspeito que estava 
com uma mochila contendo 
narguilé. 

No mesmo local ,  os 
policiais  encontraram uma 
televisão Smart 32 polegadas e 
uma bicicleta. 

Após a localização dos 
objetos, o adolescente confessou 
ser autor do furto. 

D i a n t e  d o s  f a t o s ,  o 
suspeito foi encaminhado até a 
Delegacia para as providências 
cabíveis no caso.  

deles disse que estava juntamente 
com seu comparsa levando a 
camionete Chevrolet S10 cor 
branca, de Placa de Sinop-MT. 
Ainda relatou que o veículo havia 
sido roubado por eles em Sinop 
conforme B.O 2021.228136 e 
que estaria parada a alguns 
m e t r o s  d a l i  p o r  f a l t a  d e 
combustível. 

Diante das informações, 
uma equipe policial se deslocou 
a t é  o  loca l  e  cons ta tou  a 
veracidade dos fatos. Quanto 
estavam retornando, foi realizada 
a abordagem do veículo Uno de 
cor preta era ocupado por quatro 

pessoas, sendo 3 homens e uma 
mulher, e transportava 40 litros de 
óleo diesel.  Diante disso, os 
policiais constataram que os 
ocupantes do Uno estavam indo 
prestar apoio aos autores do 
roubo e que se tratava dos outros 
m e m b r o s  d a  o rg a n i z a ç ã o 
criminosa. Pois um dos suspeitos 
já havia dito antes que esperava 
uma pessoa que estava trazendo 
combustível para abastecer a 
camionete.  

D i a n t e  d e s s a 
comprovação e também da 
contradição dos ocupantes do 
Uno para tentar explicar porque 
transportavam o combustível, foi 
dada voz de prisão a todos os 
ocupantes do Uno. Por final um 
dos ocupantes confessou que 
estava levando o combustível 
p a r a  u m a  p e s s o a  n a q u e l a 
localização. 

Diante dos fatos todos 
fo ram encaminhados  pa ra 
delegacia sem lesão corporal, 
com uso de algema por receio de 
fuga e preservação da integridade 
física dos suspeitos e dos policias 
envolvidos. 

Além da GU de Lambari 
D'Oeste e Rio Branco, a GU de 
Sal to  do Céu deu apoio a 
operação.  

ma abordagem de rotina Urealizada pela Polícia 
Rodoviária Federal na 

Unidade Operacional 302, BR 
070, tirou de circulação 113 
cápsulas de cocaína que estava 
sendo transportada por uma 

boliviana em carro de aplicativo.  
N o  m o m e n t o  d a 

apreensão, o veículo Gol estava 
ocupado por quatro pessoas, e 
s e n d o  c o n d u z i d o  p o r  u m 
motorista de aplicativo de 34 
anos.  Durante a abordagem 

levaria até Cáceres, mas não 
soube precisar o local exato onde 
pegou cada passageiro.  Um dos 
ocupantes do veículo era uma 
mulher boliviana de 27 anos, que 
também ficou bastante nervosa 
no momento da fiscalização não 
sabendo informar o nome do 
hotel e nem para onde estava indo 
passear. A mulher também não 
carregava consigo nenhuma 
bagagem com pertences pessoais, 
apenas uma bolsa de mão. 

Em revista na bolsa da 
mulher, foi encontrado um pacote 
envolto com fitas adesivas, e 
dentro dele, 113 cápsulas de pasta 
b a s e  d e  c o c a í n a  p e s a n d o 
aproximadamente 2,175 quilos. 

Diante do fato foi dada 
voz de prisão a todos por tráfico 
de drogas e associação ao tráfico 
e  f o r a m  e n c a m i n h a d o s  à 
Delegacia da Polícia Civil de 
Poconé para os procedimentos de 
praxe. 

TRÁFICO

Boliviana e mais três são presos em carro de 
aplicativo transportando drogas para Cáceres 

A droga estava na posse de uma mulher de 27 anos 

Redação c/ Assessoria 

113 capsulas estavam na bolsa da boliviana  

 Foto: PRF 

ROUBO EM SINOP

PM prende quadrilha e recupera 
camionete em Lambari D'Oeste 

Da Redação 

Camionete S10 foi roubada em Sinop  

Foto: PMMT

FLAGRANTE

Adolescente é apreendido minutos depois 
 de furtar residência no Bairro São José 

Da Redação 

Todos os objetos furtados foram recuperados  

Foto: PMMT
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o m  a  p r o p o s t a  d e  Cd e s b u r o c r a t i z a r  o  
atendimento ao cidadão 

mato-grossense, o Projeto de Lei 
nº 782/2021, de autoria do 
deputado estadual Dr. Gimenez 
(PV), autoriza o governo a 
dispensar  a  exigência de 
autenticação de documentos e 
reconhecimento de firma em 
car tór io  pelos  órgãos  da  
administração pública estadual.  

Conforme o parlamentar, 
há quase três anos a Lei Federal 
13 .726/2018 t ransfere  ao  
servidor público o direito de 
garantir que o documento 
recebido é fiel ao seu original, 
dispensando a cópia autenticada 
por cartórios. 

Além de aliviar o usuário 
de deslocamento, a proposição 
também desonera o pagamento 
de taxas.  

“Ocorre que ainda são 

exigidos pelos órgãos públicos 
municipais e estaduais que a 
p o p u l a ç ã o  a u t e n t i q u e  o s  
documentos em cartórios, o que 
na pandemia, com quase tudo 
fechado, tornou-se ainda mais 
difícil e moroso. 

Desta forma, o nosso 
p r o j e t o  é  e x t r e m a m e n t e  
importante ao validar uma lei que 
já está em vigor no país”.  

O projeto de lei autoriza o 
poder executivo estadual a 
dispensar  a  exigência de 
autenticação e reconhecimento 
de firma em cartório das cópias de 
documentos exigidos por órgãos 
integrantes da administração 
pública direta, indireta e suas 
fundações, sendo que o servidor 
público efetivo poderá, em 
confronto com o documento 
original, autenticar a cópia, 
declarando que “confere com o 
original”.  

A autenticação poderá ser 

fei ta  com a carimbagem, 
constando a data, o nome, a 
matrícula e o órgão de lotação do 
servidor.  

O órgão público que 
verificar, a qualquer tempo, 
falsificação de documento ou de 
ass inatura  em documento 
público, dará conhecimento do 
fato à autoridade competente, 
para instauração do processo 
administrativo e criminal. 

“Também consta no 
projeto a divulgação deste 
serviço, ou seja, as repartições 
públicas estaduais podem - e 
devem, ao meu ver - afixar 
cartazes alertando a população 
acerca da desnecessidade de 
autenticações e reconhecimentos 
d e  f i r m a  e m  c a r t ó r i o s .  
Certamente vamos beneficiar 
muitas pessoas, especialmente 
aquelas hoje em vulnerabilidade 
social”, pontua Dr. Gimenez.

s vereadores da Câmara OMunicipal de Cáceres 
aprovaram indicação que 

solicita do Executivo Municipal a 
realização de um estudo de 
impacto financeiro com o 
propósito de diminuir os valores 
cobrados na "taxa de lixo" inclusa 
na fatura de água. 

De autoria da vereadora 
Mazéh Silva, a proposição relata 
que a nova forma de cobrar a 
gestão de resíduos sólidos foi 
adotada em 2016 devido à 
inadimplência da população em 
geral quanto ao pagamento do 
I P T U ,  o n d e  a  t a x a  e r a  

a n t e r i o r m e n t e  a p l i c a d a ,  
impossibilitando que a autarquia 
Águas do Pantanal arrecadasse 
recursos suficientes para investir 
no serviço de coleta.  

No entanto, a parlamentar 
afirma que, cinco anos depois da 
mudança na forma de cobrança da 
"taxa do lixo" e com valores de 
até R$100 por domicílio, o aterro 
sanitário segue funcionando de 
maneira inadequada, agredindo o 
meio ambiente. 

Desta forma, a vereadora 
solicita uma revisão do valor a ser 
pago pelo contribuinte.

DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto de lei dispensa autenticação e 
reconhecimento de firma em cartório 

Proposição segue Lei Federal 13.726/2018 que visa desburocratizar o atendimento  

Assessoria 

Deputado Estadual Dr. Gimenez  

Foto: Marcos Lopes

APROVADO

Estudo visando redução da "taxa do lixo"  
na fatura de água é solicitado pela Câmara  
Assessoria 

 Foto: Arquivo
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finalização, porém, parou na 
trave. Aos 36, Pato arriscou e 
mandou por cima do gol.  

O Santos voltou a ter boa 
oportunidade aos 38, com Carlos 
Sanchéz. O atacante chutou de 
fora da área e Walter ficou com a 
bola.  

Quando o jogo rumava 
para o empate, Elton fez o gol da 
vitória cuiabana, aos 42. Clayson 
cruzou para Elton, que subiu nas 
costas da marcação e cabeceou no 
canto da meta defendida por João 
Paulo, dando números finais à 
partida. 

entrada da área, pegou de 
primeira e mandou por cima do 
gol. O Santos voltou ao ataque 
aos 27. Pará cruzou para Moraes, 
que cabeceou para fora e 
desperdiçou uma ótima chance.  

Nos minutos seguintes, o 
Cuiabá  t eve  ou t ras  boas  
oportunidades. Aos 28, João 
Lucas cruzou para Elton, que 
chutou para fora. Aos 30, Clayson 
cruzou, João Paulo afastou e 
Guilherme Pato finalizou, 
também pela linha de fundo. 

Aos 31, a bola foi 
levantada na área, Elton ganhou 
de Wagner e cabeceou. A 

07

 primeira semifinal  Aaconteceu no sábado (4), 
às 9h, entre União e 

Mixto, no estádio Luthero Lopes. 
As equipes entraram em campo 
em condições de igualdade, 
depois de terem empatado por 0 a 
0 no confronto de ida.  

Na disputa, o Mixto se 
classificou para a final do 
Campeonato Mato-grossense 
Sub-19. O Tigre da Vargas venceu 
o União por 1 a 0, e se garantiu na 
finalíssima. Rodriguinho foi o 
autor do gol da classificação dos 
meninos do Alvinegro. 

Além da disputa pelo 
título, o Mixto também garantiu 
vaga na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior de 2022. 

A outra semifinal também 
aconteceu no sábado, às 18h. 
Atlético-MT e Cuiabá duelaram 
pela outra vaga na final, no 
estádio Dito Souza, em Várzea 
Grande. No confronto de ida, o 

Final is tas  do Mato-
Grossense Sub-19, Mixto e 
Atlético-MT jogam pelo título.  

A tabela com as datas e 
horários deverá ser divulgada em 
breve pela Federação Mato-
grossense de Futebol. 

duelo terminou empatado por 1 a 
1. 

A par t ida  de  vo l t a  
terminou empatada em 2 a 2, 
levando a decisão para os 
pênaltis, onde a garotada do 
Atlético levou a melhor e superou 
o Cuiabá vencendo por 4 a 2.  

 om um gol salvador de CElton no final do jogo, o 
Cuiabá derrotou o Santos 

pelo placar de 2 a 1. A partida foi 
disputada na Arena Pantanal e, 
com o resultado, o Dourado 
chega a 24 pontos e fica 
temporariamente na 9ª posição. 
Já o Santos está em 13º, com 22 
pontos.  

O Cuiabá volta a campo 
apenas no próximo sábado (11), 
contra o Juventude, no Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul (RS). 
Na mesma data, o Santos joga em 
casa, na Vila Belmiro, contra o 
Bahia.  
O jogo – O Cuiabá precisou de 
apenas 3 minutos para abrir o 
placar na Arena Pantanal. 
Marllon lançou para Jenison, a 
bola passou e sobrou quicando 
para Cabrera. De cabeça, o 
colombiano ajeitou para Jonatan 
Cafu bater no canto e fazer o gol.  

Gabriel Pirani recebeu de 
Sanches na entrada da área, bateu 
cruzado e viu a bola explodir na 
trave de Walter.  

Pouco depois, aos 11, 
Lucas Braga bateu colocado e a 
bola saiu pela linha de fundo. Em 
resposta, o Cuiabá chegou com 
Felipe Marques, aos 13. O 
atacante avançou, cortou para o 
meio e chutou no canto. João 
Paulo foi buscar e, no rebote, 
Elton tentou disputar, mas a bola 
foi pela linha de fundo.  

Com mais posse de bola, o 
Santos acabou conseguindo o 
empate, aos 18. Lucas Braga 
acionou Pará, que cruzou na 
segunda trave. Gabriel Pirani 
bateu de primeira e venceu 
Walter.  

Logo na sequência, o 
Cuiabá tentou voltar à vantagem. 
Guilherme Pato, aos 23, recebeu e 
tocou para Clayson, que, na 

O  D o u r a d o  s e g u i u  
arriscando no campo de ataque e, 
aos 16, Jenison tentou o chute, 
mas a bola explodiu em Wagner. 
O Santos, por outro lado, chegou 
com perigo aos 19, quando Pirani 
ajeitou e chutou forte para fora. 
Em outra boa oportunidade, aos 
22, Pará cruzou para Sanchez 
cabecear. O atacante, porém, 
errou o alvo.  

A o s  4 3 ,  o  C u i a b á  
ameaçou com Camilo, que 
recebeu de Clayson e chutou. O 
goleiro João Paulo se esticou e 
evitou o segundo gol dos donos 
da casa.  

Ainda no primeiro minuto 
da etapa complementar, o 
Dourado voltou a chegar com 
perigo. Cabrera acionou Uendel, 
que cruzou para trás. A zaga do 
Santos se antecipou e conseguiu 
afastar. O Santos respondeu aos 9 
e, por pouco, não abriu o placar. 

SÉRIE A

Cuiabá vence o Santos por 2 a 1  
 e sobe na tabela do Brasileirão 

Próximo jogo do Cuiabá será no sábado (11), contra o Juventude,  em Caxias do Sul 

Herbert de Souza/SN 

Dourado venceu por 2 a 1 o Santos na Arena Pantanal    

FINALISTAS

Mixto e Atlético-MT disputarão  
a final do Mato-grossense Sub-19 
Da Redação 

Mixto também garantiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022

Foto: Assessoria
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d e  d e s c a n s o  d o  m o t o r i s t a 
profissional.  "Em virtude do 
tamanho e peso maiores dos veículos 
de carga, os acidentes que envolvem 
esses veículos geralmente têm 
maiores proporções e geram maior 
gravidade das lesões ou a morte dos 

concentrado de policiamento em 
locais e horários de maior incidência 
d e  a c i d e n t e s  g r a v e s  e  d e 
criminalidade.   

A P o l í c i a  R o d o v i á r i a 
Federal também alerta ainda sobre 
pontos como o tempo de direção e o 

 asos de embriaguez ao Cvolante e ultrapassagens 
proibidas e de excesso de 

velocidade estão deste a sexta-
f e i r a , 3 ,  n a  m i r a  d o  P o l í c i a 
Rodoviária Federal (PRF), que 
realiza até hoje (7) a Operação 
Independência  nas  rodovias 
federais de todo o país. Além da 
f i s c a l i z a ç ã o  e s p e c í f i c a  d e 
motocicletas e das condições de 
conservação dos veículos, os 
agentes estão atentos ao uso correto 
do cinto de segurança, do capacete e 
dos dispositivos de retenção para 
crianças, bem como do uso de 
telefones celulares pelos condutores 
dos veículos. 

Como durante feriados 
p r o l o n g a d o s ,  c o m o  o  d a 
Independência, o fluxo de veículos 
aumenta significativamente nas 
estradas, a PRF emprega reforço 

de inteligência e de ferramentas de 
c o m u n i c a ç ã o ,  p a r a  p r e n d e r 
criminosos, recuperar veículos 
roubados e retirar de circulação 
armas ilegais, drogas e produtos 
contrabandeados.

envolvidos, o que faz com que haja 
uma maior preocupação com o 
estado de conservação destes 
veículos”, explica a PRF. 

Os policiais rodoviários 
também intensificaram abordagens 
focadas nas informações do serviço 

estão recuperados. 
Entre casos confirmados, 

suspeitos e descartados para a Covid-19, 
há 228 internações em UTIs públicas e 
130 em enfermarias públicas. Isto é, a 
taxa de ocupação está 44,44% para UTIs 
adulto e em 20% para enfermarias 
adultos. 

Dentre os dez municípios com 
maior número de casos de Covid-19 
estão: Cuiabá (107.634), Rondonópolis 
(37.097), Várzea Grande (36.346), 
Sinop (25.155), Sorriso (17.838), 
Tangará da Serra (17.543), Lucas do Rio 
Verde (15.457), Primavera do Leste 
(14.505), Cáceres (11.467) e Barra do 
Garças (10.513). 

O documento ainda aponta que 
um total de 386.221 amostras já foram 
avaliadas pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, 
restam 116 amostras em análise 
laboratorial.

coronavírus no Estado. 
Foram notificadas 388 novas 

confirmações de casos de coronavírus 
no Estado. Dos 524.386 confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 5.956 estão 
em isolamento domiciliar e 503.924 

 Secretaria de Estado de Saúde A(SES-MT) notificou, até a tarde 
des ta  segunda-fe i ra  (06) , 

524.386 casos confirmados da Covid-19 
em Mato Grosso, sendo registrados 
13.557 óbitos em decorrência do 

sorteios desse mês. Dia 16 haverá o 
sorteio especial de Primavera, que irá 
distribuir 5 prêmios de R$ 50 mil. Ao 
final deste mês, o Programa Nota MT 
terá distribuído 1.010 prêmios, num 
total de R$ 800 mil. O sorteio desta 
semana será o 35º do Nota MT, desde o 
seu lançamento em 2019, e o 11ª 
realizado em 2021. 

N e s s a  e d i ç ã o  m e n s a l , 
concorrem 1.882.645 bilhetes gerados a 
p a r t i r  d e  c o m p r a s  d e  3 0 1 . 7 3 6 
contribuintes. 

Do total geral de bilhetes que 
concorrem aos prêmios, 10.064 são de 
bilhetes de passagem eletrônicos 
(BPEs), que são gerados a partir de 
compras de passagens de ônibus nas 
linhas intermunicipais e interestaduais 
(exceto da Região Metropolitana de 
Cuiabá). 

 Secretaria de Fazenda promove Anesta quinta-feira (09), o sorteio 
mensal de agosto do Programa 

Nota MT. Serão R$ 550 mil distribuídos 
em mil prêmios de R$ 500 e cinco de R$ 
10 mil. O sorteio será a partir das 8h30, 
na sala de reuniões do complexo 3A da 
Sefaz, com transmissão ao vivo pelas 
redes sociais da Sefaz e do governo 
estadual. O concurso contemplará 
consumidores que são cadastrados no 
Programa Nota MT e que solicitaram o 
CPF na nota em documentos fiscais 
emitidos entre os dias 1º a 31 de agosto 
deste ano. 

O resultado do sorteio será 
publicado no site e aplicativo do Nota 
MT, e nas redes sociais da Sefaz 
@ s e f a z m t  n o  I n s t a g r a m  e 
@sefazmatogrosso no Facebook. 

Este será o primeiro dos dois 

FISCALIZAÇÃO

PRF encerra hoje a Operação 
Independência nas BRs do país 

Emergência em rodovias federais, ligue 191 

Redação c/ Ag. Brasil 

Operação acontece todos os anos em época de feriado prolongado   

Foto: Divulgação

COVID-19

Mato Grosso registra 388 novos 
 casos confirmados em 24 horas 
Redação c/ Assessoria 

Ocupação de UTIs caiu para 44,44%  

Foto: JCC

CPF PREMIADO

Nota MT distribuirá R$ 550  
mil em prêmios esta semana 
Assessoria 

Concorrem ao sorteio 1.881 milhão de bilhetes  

Foto: Divulgação
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A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em Touro, 
marcando um período de boas 
novidades no trabalho. Se 
estiver esperando a resposta 

de uma nova colocação no mercado, pode 
começar a comemorar. Um projeto que o 
envolve diretamente pode ser aprovado.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro, marcando um período 
de alegrias e divertimentos, 

de criatividade, novas amizades e 
possibilidade de romance. Se for 
comprometido, este é um ótimo período 
para renovar as energias do amor no 
relacionamento.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Urano em Touro, marcando 
um período de envolvimento 
com sua casa e família. O 

período pode estar relacionado com a compra 
ou venda de um imóvel ou com uma reforma 
em sua casa. Uma mudança de cidade ou país 
não está descartada.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro ,  marcando  um 

período de boa comunicação, movimento 
na vida social e aproximação de amigos. O 
período pode estar relacionado com a 
aprovação e concretização de um projeto 
ou contrato.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro, marcando um período 
d e  b o a s  n o v i d a d e s  

relacionadas às suas finanças. O período 
pode estar relacionado com a assinatura de 
um novo contrato envolvendo o aumento de 
seus rendimentos e lucros.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
To u r o ,  m a r c a n d o  u m  
período de boas notícias 

relacionadas às suas finanças. O período é 
ótimo para envolver-se em investimentos 
com cr ip tomoedas  ou  qua lquer  
investimento inovador.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro, marcando um período 
de preparação para um novo 

ciclo de vida, que começa em algumas 
semanas. Neste período, muitas pessoas e 
sentimentos são deixados para trás, 
trazendo uma forte sensação de libertação.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro, marcando um período 
de movimento intenso e 
gostoso na vida social e 

aproximação de pessoas inteligentes e 
intrigantes. Entre elas, uma especial pode 
começar a chamar sua atenção.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro, marcando um período 
de maior envolvimento com 

projetos de médio prazo que, certamente, 
envolverá pessoas e empresas estrangeiras 
e/ou publicações na internet. O período é 
ótimo para abraçar uma nova filosofia de 
vida.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em Touro, 
marcando um período de 
movimento na vida social e 

aproximação de pessoas diferentes, exóticas 
e inteligentes. O período é ótimo para 
começar um romance ou firmar uma 
parceria comercial.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
seu signo, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
Touro ,  ma rcando  um 
período de boas notícias 

relacionadas à sua vida pessoal e 
profissional. O período pode indicar a 
negociação e concretização de um projeto, 
um novo emprego ou um novo amor.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Virgem, chega em ótimo 
aspecto com Urano em 
To u r o ,  m a r c a n d o  u m  

período de movimento na vida 
profissional, com promessas de boas 
novidades. Um projeto inovador pode ser 
aprovado, apontando para um período de 
libertação e crescimento.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Bodas de Ouro Pedro e Maria 

Renovando por mais um ano as 
promessas trocadas no dia do SIM o 
casal Vanderson de Sousa e Janaína 
Sedlacek, que festejam mais uma bodas. 
Que Deus continue sendo o alicerce 
dessa união e que essa data possa ser 
celebrada por muitos anos, sempre com  
amor, companheirismo e respeito. 
Felicidades ao casal.  

Destaque VIP aos Governadores do Rotary Distrito 4440, Ano 
Rotário 2019/2020, Washington Calado Barbosa e Brígida 
Maria Fischer, Ano Rotário 2020/2021, pela conquista do 
troféu Paulo Viriato, consagrando o Distrito 4440 como 
Bicampeão  com maior crescimento do quatro associativo,  
com a inclusão de 649 novos associados em dois anos.   Com 
certeza foram dias de muito aprendizado, determinação e 
muito trabalho. Hoje os nossos aplausos a essa dupla que  
Conectou e Abriu Oportunidades, elevando o nome do 
Distrito,  não só a nível Brasil, mas nível Mundo, com o 
exemplo do sucesso da Caravana da Expansão. Parabéns 
Washington e Brígida.   

P a r a b e n i z a m o s  o  
rotariano Jorge Antônio 
Rodrigues por mais um 
ano de vida! Ele que 
f e s t e j o u  a  d a t a  n o  
a c o n c h e g o  d o  l a r,  
recebendo os abraços dos 
fami l iares  e  mui tas  
manifestações de carinho 
em suas redes sociais.  
Que esta data se repita por 
muitos anos, sempre com 
saúde e fel icidades,  
conquistando tudo o que 
seu coração deseja. Feliz 
Aniversário Jorginho!!! 

As rosas multicoloridas hoje são 
endereçadas para uma pessoa muito 
especial para a família do JCC, minha 
irmã Triana Campana Michelis Leal, que 
ce lebrou ontem data  nova.  Te  
agradecemos por ser um exemplo tão 
lindo para todos que vivem ao seu redor, 
principalmente para mim, que como sua 
irmã me orgulho de tudo que você é. 
Nesse seu dia todo especial, quero lhe 
desejar toda felicidade do mundo, e que 
Deus a abençoe com muita paz e saúde! 
Parabéns, que você tenha o melhor ano 
da sua vida 

No rol dos aniversariantes desta semana o jornalista, 
advogado e compositor Daniel Alves de Macedo, conhecido 
nas redes sociais por Lordes Dannyelvis, que troca de idade ao 
lado da família e amigos paulistanos.  Saúde, paz e muito amor 
é o que lhes desejamos.  Salute e sucessos sempre amigo! 

*******************************

*********************

CÁCERES-MT,  07 E 08 DE SETEMBRO DE 2021

ANO 59 - Nº 10.743

Os vereadores da Câmara Municipal de Cáceres aprovaram 
indicação que solicita do Executivo Municipal a realização de um estudo 
de impacto financeiro com o propósito de diminuir os valores cobrados na 
"taxa de lixo" inclusa na fatura de água. Página 05 

 As escolas da rede 
pública municipal estão se 
preparando para o retorno das 
aulas presenciais, para esta 
quarta-feira, 8, de forma híbrida 
(presencial e remota), com 
organização escalonada e 
revezamento semanal de turmas 
de alunos, com até 50% da 
capacidade física da escola, 
assegurando as medidas de 
d is tanc iamento  soc ia l  e  
protocolos de biossegurança 
r e c o m e n d a d o s  p e l a s  
autoridades sanitárias. 

Página 03

Cáceres não terá o tradicional desfile de 7 de setembro por causa das medidas contra o novo coronavírus. Porém o feriado será marcado por manifestações. Protestos contra e a 
favor do presidente Jair Bolsonaro ocorre ao longo do dia em Cáceres e mais 9 cidades da região Oeste, a exemplo do que acontece pelo País. Página 03 

Oportunidades e parcerias será 
tema do Iº Painel de Negócios da 
Região Oeste. O evento é uma 
realização da Prefeitura Municipal de 
Cáceres em parceria com o Governo de 
Mato Grosso, que visa apresentar 
novas possibilidades, promover troca 
de experiências e apresentar linhas de 
financiamento.  

Página 03

MANIFESTAÇÕES

Dia da Independência é marcado por manifestações em Cáceres   

Foto: Ilustrativa

RETORNO GRADATIVO

Escolas Municipais de Cáceres voltam às  
aulas presenciais a partir de 8 de setembro 

Carteiras estão todas marcadas 
obedecendo o distanciamento  

Foto: Assessoria  

ECONOMIA

Linhas de créditos e oportunidade de parcerias serão 
apresentadas durante Painel de Negócios em Cáceres 

Evento inicia as 8h com credenciamento 

 Foto: Ilustrativa 

APROVADO

Estudo visando redução da "taxa do lixo"  
na fatura de água é solicitado pela Câmara  

Indicação foi aprovada por unanimidade  

 Foto: Divulgação

TRÁFICO
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FLAGRANTE

Boliviana e mais três são presos em carro de
aplicativo transportando drogas para Cáceres

Adolescente é apreendido minutos depois
de furtar residência no Bairro São José

ROUBO EM SINOP
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PM prende quadrilha e recupera
camionete em Lambari D'Oeste
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