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SOB INVESTIGAÇÃO

Cáceres entra na lista de cidades de Mato
Grosso com casos suspeitos do Covid-19
Foto: Divulgação

Atualmente Mato Grosso monitora 25 casos suspeitos de
Coronavírus. No boletim epidemiológico de quarta-feira, Cáceres entra
para lista de cidades com casos suspeitos, os pacientes são um homem e
uma mulher grávida, que apresentam sintomas, mas aguardam em
isolamento o resultado do exame. Numa união de esforços a prevenção tem
sido a estratégia mais eficaz, assim instituições, poderes executivo,
legislativo e judiciário vem adotando medidas preventivas para evitar o
avanço do Covid-19 na cidade. Página 03

PORTARIA 47

Câmara suspende sessões ordinárias no
período de 24 de março a 05 de abril
Foto: Arquivo

Casos suspeitos em Cáceres, aguardam resultado de exame

DECRETO E APLICATIVO

Medidas visando prevenção do coronavírus e aplicativo para
evitar aglomerações são adotados pela Prefeitura de Cáceres

Portaria nº 47 expedida pela Câmara Municipal já está em vigor

A Câmara de vereadores de Cáceres, suspende as sessões solenes e
demais eventos que envolvam aglomeração de pessoas em sua sede. É uma
medida de prevenção à infecção e a propagação do coronavírus. Página 04

PREVENÇÃO

Foto: Arquivo

A Prefeitura de Cáceres
disponibilizou na quarta-feira, um
aplicativo para ser usado durante dois
meses, no intuito de evitar aglomerações e
prevenir que o Coronavírus se espalhe. O
aplicativo conhecido como 1DOC, é uma
plataforma usada entre os servidores da
prefeitura totalmente online, para agilizar
a entrega e divulgação de conteúdos.

Diocese de São Luiz adota medidas
para prevenir propagação do Covid-19
Foto: Arquivo

Medidas são adotadas em
todo âmbito do executivo

Página 03

FMF suspende Estadual
por tempo indeterminado

Fies podem participar das missas pelos meios de comunicação, diz comunicado

PÁG.
08

A Diocese de São Luiz de Cáceres, adotou medidas para prevenir a
contaminação e transmissão do coronavírus, como forma de evitar que
muita gente fique doente ao mesmo tempo e sobrecarregue os hospitais. O
documento, que tem a assinatura do Bispo Diocesano Dom Jacy Diniz
Rocha. Página 03
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Carona e Corona

Papa pede para sermos próximos uns dos
outros pela pandemia de coronavírus
O Papa Francisco lembrou que a atitude de
Deus em relação ao seu povo é a da proximidade:
"Nosso Deus é um Deus próximo", afirmou e
lembrou que Ele também "nos pede para sermos
próximos uns dos outros". O Pontífice ressaltou que
essa proximidade é ainda mais necessária durante a
crise devido à pandemia causada pelo coronavírus
COVID-19. Diante desta circunstância, Deus “nos
pede que manifestemos mais esta proximidade, que a
mostremos mais. Nós não podemos, talvez,
aproximar-nos fisicamente por medo do contágio,
mas sim, despertar em nós uma atitude de
proximidade entre nós: com a oração, com a ajuda,
tantos modos de proximidade".
"E por qual motivo devemos ser próximos
um do outro? Porque o nosso Deus é próximo, quis
acompanhar-nos na vida. É o Deus da proximidade.
Por isso, nós não somos pessoas isoladas: somos
próximos, porque a herança que recebemos do
Senhor é a proximidade, ou seja, o gesto da
proximidade”.
O Papa Francisco destacou as palavras de
Moisés: "De fato, qual grande nação tem deuses tão
próximos de si como está de nós o Senhor, nosso
Deus, cada vez que O invocamos?".
Essas palavras de Moisés refletem como “o
Senhor dá a Lei a seu povo com uma atitude de
proximidade. Não são prescrições de um governante,
que pode estar distante, ou de um ditador… Não: é a
proximidade; e nós sabemos pela revelação que é
uma proximidade paterna, de pai, que acompanha o
seu povo dando-lhe o dom da Lei".
"O Deus próximo. 'De fato, qual grande
nação tem deuses tão próximos de si como está de
nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que O
invocamos?' O nosso Deus é o Deus da proximidade,
é um Deus próximo, que caminha com o seu povo”.
Essa proximidade de Deus com o povo já é
vista no êxodo de Israel para a Terra Prometida:
“Aquela imagem no deserto, no Êxodo, a nuvem, a
coluna de fogo para proteger o povo: Caminha com o
seu povo".
“Não é um Deus que deixa as prescrições
escritas, 'e segue adiante'. Faz as prescrições, as
escreve na pedra com as próprias mãos, as dá a
Moisés, as entrega a Moisés, mas não deixa as
prescrições e vai embora: caminha, é próximo. 'Qual
nação tem um Deus tão próximo?' É a proximidade.
O Nosso Deus é um Deus da proximidade”.
Contudo, “a primeira resposta do homem,
nas primeiras páginas da Bíblia, são duas atitudes de
não proximidade. Nossa resposta é sempre
distanciar-nos, distanciamo-nos de Deus. Ele se faz
próximo e nós nos distanciamos”. A primeira atitude
"de Adão, com a mulher, é esconder-se: escondem-se
da proximidade de Deus, têm vergonha, porque
pecaram, e o pecado nos leva a esconder-nos, a não
querer a proximidade. E muitas vezes, a fazer uma
teologia somente pensada 'no juiz', e por isso me
escondo: tenho medo".
A segunda atitude “humana à proposta desta
proximidade de Deus é matar. Matar o irmão. 'Eu não
sou o guardião de meu irmão'. Duas atitudes que
eliminam toda proximidade. O homem rejeita a
proximidade de Deus, ele quer ser dono das relações
e a proximidade sempre traz consigo alguma
fraqueza. O Deus próximo se faz fraco, e quanto mais
se faz próximo, mas fraco parece”.
O Papa explicou que Deus, “quando vem
até nós, a habitar conosco, se faz homem, um de nós:
se faz fraco e carrega a fraqueza até à morte e a morte
mais cruel, a morte dos assassinos, a morte dos
maiores pecadores. A proximidade humilha Deus.
Ele se humilha para estar conosco, para caminhar
conosco, para ajudar-nos”. "O Deus próximo nos fala
de humildade. Não é um grande Deus, aí”, disse
olhando para o céu como se fosse um Deus distante.
"Não, é de casa. E vemos isso em Jesus, Deus feito
homem, próximo a seus discípulos até à morte: os
acompanha, os ensina, os corrige com amor”.
“Pensemos, por exemplo, na proximidade
de Jesus aos discípulos angustiados de Emaús:
estavam angustiados, estavam derrotados e Ele se
aproxima lentamente, para fazer-lhes entender a
mensagem de vida, de ressurreição". Por fim, o Papa
pediu ao Senhor “a graça de ser próximos, um do
outro; não esconder-se um do outro; não lavar-se as
mãos, como fez Caim, do problema do outro: não.
Próximos. Proximidade. 'De fato, qual grande nação
tem deuses tão próximos de si como está de nós o
Senhor, nosso Deus, cada vez que O invocamos?”

De
repente,
a gente
pega medo de aceitar carona de
amigo com virose e contrair
Carona-Vírus; de tomar banho de
ducha Corona, se resfriar e o
exame apontar Corona Vírus: de
ser assaltado, levar uma coronhada
e ficar com Coronha Vírus; enfim,
de ficar com aquela Carona Vírus
de dengue, Chico Ogunhê e Zica
do Capeta; então, camaradas,
melhor chapar o coco de cachaça,
que a marvada mata todo e
qualquer vírus, só no bafo.
Receita do Mané Futrica,
que é PHD (profissional
habilitado, desempregado), de
água benta que faz lagartixa sonhar
que é jacaré e tartaruga, aquela
Cágada sem assento no Cá, se
inscrever na Corrida der o
Reizinho de Cuiabá.
Num quebra-gelo com
cerveja Corona, aquela que já
matou diversos pé de cana,
vacinado que sou, Mané só no
nome, Futrica é a velha, que falar
verdade não é falar mal, apesar da
Rosane dizer que quando eu bater a
Caxuleta, as botas, ir pro vinagre,

vou usar dois caixões, um só
prá língua. Rodou a polaça galega,
que quando eu vazar, vou ser
cremado, pois não sou político,
senão seria incinerado, já que não
se crema droga.
Falar em político, daqui há
alguns meses, o circo das eleições
será armado, aliás, já tem malandro
de olho no voto da manezada, uns
buscando continuar mamando nas
tetas do poder e outros atrás de uma
vaga, que o pasto é bom e o povo
paga as mordomias. E logo
começam as promessas
milagreiras de dar inveja em
caciques de seitas, aqueles que
curam dor de cotovelo, mal de
corno, quebranto, espinhela caída,
unha encravada e os cambaus,
dependendo da oferta ao saco sem
fundos. Gente, já tem biroscas de
gravatinhas prometendo curar a tal
Corona Vírus, é coisa do capeta
mesmo.
Conselho do Mané
Futrica, vade retro, que milagre só
de Deus mesmo, agora se você
quer fechar o corpo, passa no
boteco, que corote vai bem.
Até algum dia, e aquele
quebra-costela do Mané Futrica,
que anda mais que notícia ruim.

DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para o trabalho do SEBRAE em Cáceres, que tem se
dedicado a assessorar os pequenos e microempresários da cidade, com seminários atinentes ao
setor, buscando atualizar a distinta classe com as
inovações e atualizações do pequeno negócio. Com
isso, tem ajudado aqueles que buscam ampliar seus
conhecimentos.
BOLAS PRETAS

Vai para os entregadores de conta de energia e água.
Que infelizmente fazem o serviço de qualquer
maneira. É muito comum encontramos contas tanto de
água, quanto de energia pela rua. Mesmo em
residência com caixa de correio, eles simplesmente
jogam de qualquer jeito. Alô minha gente, o
consumidor merece respeito e caixa de correio é pra se
colocar as correspondências. Recado dado.
BOLAS BRANCAS

Para a Agência Fluvial de Cáceres que vem realizando
em nosso Rio Paraguai desde a abertura da pesca,
Operação de patrulhamento fiscalizando as
embarcações quanto aos equipamentos de segurança,
Carteira de Arrais Amador, documentação da
embarcação, trabalhando de modo preventivo para a
preservação do meio ambiente e prevenção de
acidentes.
BOLAS PRETAS
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Para o péssimo serviço realizado nas intransitáveis
ruas de bloquetes que depois da abertura para a troca
das tubulações da rede de água estão cada dia piores.
Os bloquetes além de afundarem agora estão se
soltando, causando danos aos carros e as motos em
várias ruas do centro da cidade. Na Rua Coronel Ponce
os bloquetes se deslocam e sobem derrubando os
motoqueiros, travando na roda dos carros, e em muitos
casos danificando os veículos. A população pede
atenção a essas ruas, afinal para os reparos serem feitos
não há necessidade de lama asfáltica nem licitação, só
um trabalho realizado com comprometimento e
responsabilidade. A população agradece.
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SOB SUSPEITA

Dois possíveis casos de coronavírus estão sendo monitorados em Cáceres

Cáceres entra na lista de cidades de Mato
Grosso com casos suspeitos do Covid-19
Da Redação
Foto: Ilustrativa

A

tualmente Mato Grosso
monitora 25 casos suspeitos de
Coronavírus, não existindo
casos oficialmente confirmados da
doença. No boletim epidemiológico de
quarta-feira, Cáceres entra para lista de
cidades com casos suspeitos, os
pacientes são um homem e uma mulher
grávida, que apresentam sintomas, mas
aguardam em isolamento o resultado do
exame. Em Araputanga quatro casos
estão em investigação, um deles o
resultado do primeiro exame em
laboratório privado
deu negativo,
porém a paciente aguarda em
quarentena o resultado do exame pelo
laboratório Lacen. De acordo com a
Secretaria Estadual de Saúde, as
ocorrências do COVID-19 estão em
Lucas do Rio Verde, Aripuanã,
Araputanga, Cuiabá, Nova Xavantina,
Rondonópolis, São José do Rio Claro,
Sinop, Ipiranga do Norte, Campo Verde,
Campo Novo do Parecis e Cáceres.
Até o momento, as equipes de
vigilância monitoraram um total de 49
ocorrências em Mato Grosso. De acordo

locais onde há a circulação do
novo vírus ou estabeleceram contato
com casos suspeitos ou confirmados.
Confirmações extraoficiais - A Nota
Informativa nº 14 também esclarece que
os dois casos suspeitos que
apresentaram diagnóstico em
laboratório privado, nos municípios de
Cuiabá e Rondonópolis, aguardam a
realização de exames de contraprova no
Laboratório Central (Lacen) – para
validação do resultado divulgado – ou a

ORIENTAÇÕES

Diocese de São Luiz adota medidas
para prevenir propagação do Covid-19
Da Redação
Nenhum dos casos suspeitos em Cáceres foram confirmados até o momento

com a Nota Informativa da
Secretaria de Estado, sete casos foram
descartados e 17 foram excluídos por
não preencheram critérios de definição

caso para COVID-19.
Os pacientes apresentam
sintomas relativos à doença respiratória
e possuem histórico de viagem para

ONLINE

Medidas visando prevenção do coronavírus e aplicativo para
evitar aglomerações são adotados pela Prefeitura de Cáceres
Da Redação

A

Prefeitura de Cáceres
disponibilizou na quarta-feira,
um aplicativo para ser usado
durante dois meses, no intuito de evitar
aglomerações e prevenir que o
Coronavírus se espalhe. O aplicativo
conhecido como 1DOC, é uma
plataforma usada entre os servidores da
prefeitura totalmente online, para
agilizar a entrega e divulgação de
conteúdos. Essa é uma alternativa para
evitar a quebra da quarentena devido ao
COVID-19, limitando então, os
atendimentos presenciais. O aplicativo
pode ser baixado pelas lojas do celular,
tanto para o sistema Android quanto
iOS, assim que for baixado, será
possível protocolar documentos e
requerer serviços, falar com a ouvidoria
e realizar chamados, sem sair de casa.
O prefeito Francis Maris Cruz,
assinou na quarta-feira (18) o Decreto
Municipal nº 120, que traz diretrizes
para os próximo dias sobre o
funcionamento dos serviços públicos e
as medidas no âmbito municipal que tem
o intuito de conter a disseminação do
Covid-19, bem como determinar ações
de divulgação e prevenção e ação caso
necessário.
Educação - As atividades escolares da
rede pública municipal, estão suspensa
no período de 23/03/2020 a 05/04/2020,
a título de antecipação do recesso, sendo
recomendado que se estendam às
unidades particulares. Os dias de
afastamento dos servidores das

apresentação da documentação
comprobatória dos laboratórios de
referência nacional, que pode validar as
análises. Até o momento, a SES e o
Ministério da Saúde não confirmam
casos da doença em Mato Grosso.
O documento ainda apresenta a
atualização da definição de caso para o
estado, conforme direcionamento do
Ministério da Saúde; o protocolo deverá
impactar no aumento de casos suspeitos
em todo o país.

atividades relacionadas ao
f u n c i o n a m e n t o e s c o l a r, s e r á
considerado adiantamento de férias, e
deverá ser compensado/abatido do
período de férias dos servidores
(professores, auxiliares de
desenvolvimento infantil, motoristas de
ônibus escolar, dentre outros).
Eventos - Está suspenso, por 30 (trinta)
dias, a concessão de autorizações,
licenças, alvarás e atos afins, para a
realização de eventos em áreas públicas
do Município de Cáceres, ficando
igualmente suspensa a eficácia, das
autorizações, licenças, alvarás e atos
afins já concedidos ao tempo da
publicação deste decreto.
Durante a vigência deste
Decreto ficam suspensos os eventos em
ambientes fechados promovidos pela
Administração Pública Municipal com
mais de 20 (vinte) pessoas, incluída a
programação dos equipamentos
culturais públicos, tais como
congressos, conferências, palestras e
congêneres.
O funcionamento de bares e
restaurantes, recomenda-se que as
mesas estejam a uma distância mínima
de 2 (dois) metros uma da outra, que
acomodem no máximo 2 (duas) pessoas,
possibilitando uma distância mínima de
1 (um) metro entre as pessoas.
Cultura - Estão suspensas as visitações
em bibliotecas, museus e congêneres
promovidos ou patrocinados pelo Poder
Público Municipal, sendo recomendada

a adoção da mesma medida aos locais
privados.
Atendimentos - Fica autorizada a
implantação do teletrabalho ("home
office") nos órgãos e entidades da
Administração Pública municipal, por
prazo indeterminado, de acordo com a
deliberação do Secretário da Pasta,
podendo ser revogada a concessão a
qualquer tempo.
A Secretaria de Fazenda da
Prefeitura, está atendendo apenas com
horários marcados, em grupo de até
cinco contribuintes ao mesmo tempo. O
protocolo da Secretaria continuará
funcionando, porém atenderá apenas
dois contribuintes por vez. O
agendamento deve ser solicitado pelo
telefone, 3223-1500 Ramal 1612.
Demandas que não necessitem de
atendimento presencial poderão ser
solicitadas via sistema de protocolo
online, pelo ícone "Protocolos" no portal
da Prefeitura
Dispensa de Licitação - Fica autorizada
a realização de despesas, com dispensa
de licitação, para aquisição de
bens/serviços/insumos de saúde, bem
como a contratualização de serviços de
saúde, destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de que trata
este Decreto, mediante prévia
justificativa da área competente,
ratificada por ato do Secretário
Municipal de Saúde, com fundamento
no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020.

D

esde que a Covid-19 começou a
circular especialistas vem
alertando sobre a importância
de procedimentos que vão desde
higienização básica ao isolamento
social. Os cuidados devem começar pelo
simples ato de lavar as mãos com sabão e
a utilização de álcool gel.
Atitudes como essas são uma
forma de cuidar uns dos outros, como
propõe a Campanha da Fraternidade
2020, cujo tema é Fraternidade e vida:
dom e compromisso” e o lema fala do
cuidado.
Assim a Diocese de São Luiz
de Cáceres, adotou medidas para
prevenir a contaminação e transmissão
do coronavírus, como forma de evitar
que muita gente fique doente ao mesmo
tempo e sobrecarregue os hospitais.
O documento, que tem a
assinatura do Bispo Diocesano Dom
Jacy Diniz Rocha, salienta que todas as
decisões adotadas seguem as
orientações da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) e das
autoridades de saúde.
Entre as orientações de
prevenção estão: a dispensa das

obrigações dos fies em
participar das missas dominicais e dias
de preceito até dia 19 de abril; os
sacerdotes celebrarão a Santa Missa pela
intenções do povo privadamente nas
igrejas ou para pequenos grupos em
ambientes abertos e bem arejados;
recomenda que os fies acompanhem
pelos meios de comunicação a
celebração da Missa, fazendo da
comunhão espiritual; abreviar o tempo
de celebração; os eventos e celebrações
festivas deverão ser adiados; a catequese
e os encontros diocesanos estão
suspensos até o dia 19 de abril; que se
evite dar as mãos durante a Oração do
Pai Nosso, a Comunhão deve ser
oferecida nas mãos; que os Ministros
observem rigorosamente a higienização
das mãos; que o Tríduo Pascal seja
celebrado de forma privada nas Igrejas.
Em seu comunicado o Bispo
Dom Jacy, pediu que vivenciando o
tempo da Quaresma, possamos
colocarmos em oração por todos os
países, enfermos, familiares e
profissionais da saúde na prática do
grande mandamento do amor ao
próximo.
Foto: Arquivo

Dom Jacy divulga orientações aos fies e diocese

Foto: Arquivo

Prefeito Francis Maris adota medidas preventivas em todos os âmbitos do poder executivo
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Regras visam conter avanço do vírus no Estado e resguardar a Saúde da população

Governo anuncia novas medidas para
conter Coronavírus em Mato Grosso

Assessoria

Foto: Christiano Antonucci/Secom-MT

O

governador Mauro Mendes,
juntamente com o Gabinete de
Situação, anunciou mais uma
série de medidas preventivas para conter
o avanço do Coronavírus em Mato
Grosso. As primeiras medidas, mais
abrangentes, haviam sido publicadas na
segunda-feira (16).
O anúncio foi feito durante
coletiva virtual na tarde desta quartafeira (18). Até o momento, não há
nenhum registro oficial de Coronavírus
no Estado, mas há 25 casos sob suspeita.
Confira as principais medidas:
Saúde
- Credenciamento para contratação
emergencial de profissionais da saúde;
- Em hospitais públicos e privados, fica
restrito a um acompanhante por paciente
internado, por tempo indeterminado;
- Suspensão de agendamentos de
cirurgias eletivas em hospitais
estaduais;
- Definido o médico infectologista e
intensivista Dr. Abdon Salam Khaled
Karhawl, para atuar como colaborador
do Gabinete de Situação
Transporte
- Ficam autorizadas às concessionárias e
permissionárias a suspender o transporte
coletivo intermunicipal no âmbito do
Estado de Mato Grosso;
- As concessionárias e permissionárias
de serviço público de transporte coletivo

estadual serão suspensas e substituídas
por videoconferência;
- Servidores com casos suspeitos ou
confirmados deverão permanecer
afastados do trabalho;
- Ficam permitidos os sistemas de
escala, revezamento e teletrabalho na
administração pública, mediante prévia
autorização do Gabinete de Situação.
- Fica autorizada a redução ou suspensão
do atendimento ao público nos órgãos
estaduais, desde que previamente
autorizado pelo Gabinete de Situação.

Eventos e aglomerações
- Fica recomendada ao setor privado a
suspensão de eventos que concentrem
mais de 50 pessoas em ambientes
fechados e mais de 100 em ambientes
abertos, a exemplo de atividades em
feiras, academias, cinemas, clubes,
missas, bares, restaurantes e boates.
Sistema penitenciário
- Visitas em todas as cadeias, unidades e
socioeducativos ao Estado de Mato
Grosso ficam suspensas por 15 dias,
podendo ser prorrogadas.

SEGURANÇA

Visitas, trabalhos e atividades religiosas
estão suspensos nas unidades prisionais
Assessoria

A

Mauro Mendes fala sobre novas ações no combate ao COVID-19

municipal e estadual deverão adotar
todas as medidas de assepsia no interior
dos veículos, de acordo com as normas
sanitárias vigentes, cabendo aos órgãos
regulatórios estaduais e municipais
executar a fiscalização;
Serviço público

- Servidores públicos em grupos de risco
poderão ter regime especial de trabalho,
definido em portaria a ser editada pela
Secretaria de Planejamento e Gestão,
desde que previamente autorizado pelo
Gabinete de Situação;
- Reuniões na administração pública

PORTARIA 47

Câmara suspende sessões ordinárias no
período de 24 de março a 05 de abril

Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT),
por meio da Adjunta de
Administração Penitenciária (SAAP),
adotou novas medidas que vão abranger
as 52 unidades penais de Mato Grosso.
Dentre as mudanças está a suspensão de
visitas pelos próximos 15 dias. A decisão
atende à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e do Governo
do Estado. O objetivo é evitar
aglomeração de pessoas.
Também no período, estarão
suspensas as saídas de reeducandos do
regime fechado que exercem atividades
laborais extramuros. A norma vai alterar
a rotina de quase 300 recuperandos,
entre homens e mulheres, que
trabalham.
Tais medidas foram adotadas

devido ao enfrentamento ao
coronavírus. Até o momento, não há
nenhum registro oficial no estado, mas
há 25 casos sob suspeita, segundo dados
do Gabinete de Situação, do Governo de
Mato Grosso.
Outras medidas adotadas são: a
suspensão por 30 dias do transporte de
presos para realização de audiências,
suspensão por 15 dias de atividades de
assistência religiosa e capelania dentro
das unidades penais, suspensão das
atividades escolares no período de 23 de
março a 05 de abril, entre outras.
Apesar das suspensões de
visitas, serão autorizadas as entradas de
medicamentos e materiais de higiene
para os presos. Em todas as unidades
serão alongados o período do banho de
sol e o fornecimento de água.
Foto: Divulgação

Da Redação

A

Câmara de vereadores de
Cáceres, suspende as sessões
solenes e demais eventos que
envolvam aglomeração de pessoas em
sua sede. É uma medida de prevenção à
infecção e a propagação do coronavírus.
O comunicado foi editado
através da Portaria nº 047, assinada pelo
presidente da Casa, Rubens Macedo. A
decisão traz uma série de

recomendações para evitar
uma possível disseminação do vírus.
“Nosso objetivo é evitar a
proliferação desse vírus devastador. Não
queremos criar nenhum tipo de pânico,
mas neste momento, é necessário que
recuemos. Seguindo a orientação do
Decreto Estadual e Municipal, o
Legislativo cumpre sua parte no que diz
respeito aos cuidados com a saúde de
Foto: Arquivo

Presidente da Câmara, Rubens Macedo, assina portaria para prevenção do Covid-19

todos”, pontua o presidente
Rubens Macedo.
A Câmara Municipal reforça as
orientações dos órgãos de saúde das
esferas Municipal, Estadual e Federal
quanto à prevenção do Covid-19 por
meio de quarentena e medidas de
higiene, e recomenda redobrada atenção
e cuidado para com pessoas
pertencentes a grupos de risco: idosos,
diabéticos, asmáticos, fumantes e
hipertensos.
Medidas
- Suspensão das audiências públicas, do
atendimento ao público em geral, do uso
do ponto eletrônico e de atividades de
capacitação, treinamento ou eventos
coletivos que impliquem aglomeração
de pessoas entre os dias 18 de março e 05
de abril;
- Suspensão das sessões ordinárias entre
os dias 24 de março e 05 de abril;
- Possibilidade de implantação de
jornadas de revezamento e/ou
teletrabalho para os servidores visando a
manutenção dos trabalhos internos,
respeitada a carga horária
correspondente a cada cargo, sendo cada
caso avaliado e regulamentado
conforme a necessidade de cada
Gabinete e Secretaria e determinado por
seu respectivo Vereador ou Diretor;
- Possibilidade de convocação de
Sessões e Audiências Extraordinárias na
forma regimental.
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POLÍCIA

O suspeito não negou ter praticado o crime, mas também não explicou o motivo

Suspeito de assassinar ex-companheira em
Lacerda se entrega três dias depois do crime
Michelle Garcia/TVCO

Foto: Reprodução

O crime - Uma mulher
identificada como Carmelita
Maria Timótio, 32 anos,
morreu após ser esfaqueada. na
noite deste sábado (14), o
suspeito já tinha perseguido a
vítima após uma festa, mas
conseguiram convencê-lo de ir
embora.
Mas na manhã deste
domingo, ele retornou a casa

da ex-companheira e
cometeu o crime.
As perfurações foram
na nuca, mãos, seios e pescoço.
e s t e m u n h a s
informaram que a vítima já
sofreu agressões do excompanheiro que é o principal
suspeito, que inclusive tinha
uma medida protetiva contra
ele.

VIA 190

PM recupera 2 motos em
Cáceres e suspeito detido
Redação c/ Assessoria

M

Crime chocou moradores do bairro

O

suspeito de matar a
ex-companheira
Carmelita Maria
Timótio, se entregou a Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda nesta quarta-feira
(18).
De acordo com
informações, desde o dia do

crime a Polícia não parou as
buscas pelo suspeito e expediu
um mandado de prisão
temporário.
Na tentativa de escapar
do flagrante, o suspeito fugiu,
vindo se entregar, três dias
depois do crime. Ele
apresentou-se com um

advogado.
Mesmo se entregando após o
flagrante, o suspeito ficou
preso e está à disposição da
Justiça.
O suspeito não negou
ter praticado o crime, mas
também não explicou o
motivo.

ais duas motos
foram recuperadas
por policiais
militares em Cáceres nesta
terça-feira (17), em dois
bairros da cidade.
No bairro Cavalhada, os
policiais receberam denúncia
via 190, de que uma
motocicleta Honda Biz
vermelha, estaria abandonada.
No local, os militares
viram um homem identificado
por imagens do furto, ocorrido

durante a madrugada,
no bairro Vila Irene. Ele
confessou o crime.
Já a segunda moto foi
recuperada no bairro Santa
Cruz, com informação via 190
dando conta que uma
motocicleta Honda Bros
Vermelha, estaria abandonada
em uma área de mata.
No local, os policiais
confirmaram a informação.
O veículo tinha registro
de furto na segunda-feira (16).
Foto: PMMT

Motos recuperadas através de denuncia via 190
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Originalmente agendado para começar no dia 1° de maio, o evento esportivo agora ocorrerá a partir do final do mesmo mês

Abertura dos Jogos Escolares
será adiada para o fim de maio
Assessoria
Foto: Mayke Toscano

comecem”, explicou
Allan Kardec, secretário de
Estado de Cultura, Esporte e
Lazer.
A competição será

diferentes na fase regional
e em mais três outras nas etapas
estaduais, com programação que
vai de maio a agosto, podendo
sofre alterações.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

MEC prorroga período das listas
de espera do Prouni e do Fies
Assessoria

Foto: Divulgação

Por conta do cononavírus calendário dos jogos é alterado

O

início dos Jogos
Escolares 2020, fase
municipal, categorias A e
B, será adiado como forma de
prevenir a propagação do novo
coronavírus (Covid-19).
Originalmente agendado para
começar no dia 1° de maio, o
evento esportivo agora ocorrerá a

partir do final do mesmo mês.
As cidades de Colíder e
Confresa, por onde começam os
jogos, abrem a temporada no dia
29 de maio. A partir de então o
calendário segue com as etapas
dos jogos escolares por região.
Dez etapas regionais e duas
etapas estaduais antecedem as

fases central e nacional.
“As etapas municipais
ficarão a cargo dos municípios.
Prefeitos e gestores de esporte
realizarão os jogos. Estamos com
uma proposta de calendário que
será atualizada semanalmente. A
expectativa é que no final do mês
de maio os jogos escolares 2020

OBMEP 2020

Inscrições para Olimpíada Brasileira de
Matemática findam nesta sexta-feira (20)
Assessoria

T

erminam nesta sexta-feira
(20) as inscrições para a 16ª
Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas e
Privadas (OBMEP 2020). As escolas
interessadas deverão acessar o site
www.obmep.org.br. Em seguida, o
responsável pela escola deverá
inserir o código INPE de sua unidade
escolar e preencher a inscrição.
Conforme o regulamento, podem
participar estudantes do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental e Ensino
Médio de todo país.Os estudantes
com melhor desempenho na
competição são premiados com
medalhas de ouro, prata, bronze ou
certificados de menção honrosa.
Todos os medalhistas, por sua vez,
serão convidados a participar do
Programa de Iniciação Científica Jr.
(PIC). Os professores das escolas
também recebem prêmios e as
escolas participantes são premiadas
a partir do desempenho de seus
estudantes.
Mais de 340 mil inscritos - A última
edição da OBMEP, foram só em
Mato Grosso, 340 mil alunos
inscritos, e 1.181 escolas

participantes. Ao final, acabaram
premiados 569 alunos com menção
honrosa e medalhas.
Das 15 escolas finalistas
agraciadas com kit escolar, nove
foram estaduais. O troféu foi para
Escola Estadual Tiradentes de Nova
Mutum (264 quilômetros ao norte da
capital). A Escola Estadual Cleufa
Hubner, localizada no município de
Sinop (500 quilômetros ao norte de

Cuiabá) recebeu um kit de
material didático. A professora
Caroline Deon, da EE Cleufa
Hubner recebeu certificado e um
livro como prêmio. Para ela, não há
segredo para estar entre os finalistas,
mas sim muito trabalho. “Fizemos
muitos intensivões. Utilizamos
muito material de outras
instituições, avaliações antigas,
enfim, tudo o que era necessário
Foto: Assessoria

A expectativa para a Olimpíada é muito grande

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Mec mudou o cronograma para que estudantes não sejam prejudicados

C

omo medida para minimizar
os prejuízos da pandemia do
coronavírus, o Ministério da
Educação (MEC) prorrogou por
tempo indeterminado o período das
listas de espera do Programa
Universidade para Todos (ProUni) e
do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). As mudanças foram
publicadas na edição desta quartafeira, 18, do Diário Oficial da União
(DOU).
ProUni - A lista de espera é mais uma
oportunidade para candidatos que não
foram pré-selecionados na primeira e
segunda chamadas conseguirem uma
bolsa pelo programa. Os estudantes
são classificados por curso e turno,
seguindo as notas obtidas no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) de
2019.
O ProUni é o programa que
oferece bolsas integrais e parciais em
instituições particulares de educação
superior. A oferta de 252.534 bolsas
neste ano é recorde para um primeiro
semestre. O sistema registrou mais de
1,5 milhão de inscrições. De acordo
com o edital publicado hoje, “os
estudantes que manifestaram
interesse em participar da lista de
espera não têm prazo final para
entregar a documentação na
instituição. Haverá tempo para que
eles estreguem a documentação assim
que as atividades acadêmicas
retornarem à normalidade”, informou
Leitão. Aqueles que manifestaram
interesse em instituição que estiver
funcionamento podem entregar a
documentação normalmente.
O edital também estabelece

prazo indeterminado para
que as instituições lancem os
resultados de aprovação ou
reprovação no sistema do ProUni.
Fies - Também foi publicado edital
que prorroga a convocação da lista de
espera por tempo indeterminado.
“Com isso, os estudantes terão
prorrogados os prazos de cada etapa
para a concretização do
financiamento”, afirmou o
coordenador-geral.
Os estudantes préselecionados na lista de espera do Fies
devem complementar seus dados na
página do programa na internet. Os
candidatos precisam informar dados
bancários, do fiador e do seguro para
pagamento da dívida em caso de
morte.
As informações prestadas no
portal devem ser validadas junto à
Comissão Permanente de Supervisão
e Acompanhamento (CPSA) da
instituição de ensino na qual o
candidato fará o curso. Podem ser
solicitados mais documentos ou, em
caso de tudo estar correto, o candidato
recebe o Documento de Regularidade
de Inscrição (DRI), que serve para
formalizar a contratação do
financiamento. Assim que o DRI for
emitido, o candidato tem de ir à
agência da Caixa Econômica Federal
escolhida na hora da inscrição para
formalização do contrato de
financiamento. Para que nenhum
estudante seja prejudicado por
eventual fechamento da instituição de
ensino, ou da agência bancária, o
período dessas etapas será prorrogado
por tempo indeterminado.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, 20 e 21 de março de 2020

MATO-GROSSENSE

Campeonato iniciaria as quartas de finais no fim de semana

FMF suspende Estadual
por tempo indeterminado
Da Redação
Foto: Arquivo

A

Reunião decidiu pelo adiamento do campeonato

COVID-19

Modalidades têm calendários esportivos
suspensos pelas federações em Mato Grosso
GloboEsporte

A

s competições de diversas
modalidades esportivas
estão suspensas em Mato
Grosso. Entidades suspenderam as
disputas para prevenir atletas e
também o público da possível
contaminação do coronavírus. A
paralisação será por tempo
indeterminado.
A Federação de Desportos
Aquáticos de Mato Grosso
(FDAMT) anunciou que segue as
recomendações da Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos
(CBDA), e que todas as competições

deste primeiro semestre
estão suspensas.
- Tomamos essa decisão a
nível nacional. Eventos regionais e
nacionais estão suspensos, em
contrapartida não teria como
realizarmos as competições em
nosso estado. Decidimos cancelar a
primeira etapa do estadual que seria
entre os dias 4 e 5 de abril, em Lucas
do Rio Verde - afirmou Harvey
Brizola, presidente da FDAMT.
Além da natação, o
calendário de outras modalidades
esportivas também foram afetados.
Foto: FMTV

Torneio Novo Vôlei serve de preparação para a Copa Mato Grosso
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A Federação Matogrossense de Voleibol (FMTV) e a
Federação Mato-grossense de
Atletismo (FAMT) suspenderam as
provas previstas para os próximos
meses no estado. Algumas corridas
de rua, como a 3ª edição da Bravo,
que seria neste domingo,22, em
Várzea Grande, foi suspensa.
- Seguimos as normas
estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt). A decisão de
suspensão das nossas atividades é
em respeito ao público. Entendemos
que parte dos corredores são pessoas
idosas, que estão na faixa etária de
risco - destacou Tomires Lopes,
presidente da FAMT.
- As competições de vôlei
em Mato Grosso estão suspensas até
5 de abril. Seguimos as orientações
do Governo de Mato Grosso e
também a Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV) - concluiu
Nicanor Lopes, presidente da
FMTV.
Por meio de nota oficial
divulgada, a Federação Matogrossense de Judô também
suspendeu as competições que
seriam realizadas nos próximos 20
dias.

tendendo as orientações
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), do
Ministério da Saúde, do Decreto
Estadual n° 407 de 16 de março
de 2020 do Governo de Mato
Grosso e do Decreto Municipal n°
7.839 de 16 de março de 2020 da
Prefeitura de Cuiabá, a Federação
Mato-grossense de Futebol
decidiu, no final da tarde de
quarta-feira (18), pela suspensão
imediata e por tempo
indeterminado do Campeonato
Mato-grossense Martinello
Sicredi 2020.
A decisão foi divulgada
através da Resolução assinada
pelo presidente Aron Dresch.
Prezando pela prevenção
da saúde de seus funcionários e
colaboradores, em virtude da
pandemia do novo Coronavírus,

suspendeu também o
expediente e trabalharão em
regime “home office” e somente
voltará as atividades normais
diante do pronunciamento
positivo das entidades oficiais.
Os jogos das quartas de
final, já estavam previstos para
este sábado e os jogos de volta
aconteceriam na quarta-feira, dia
25. Porém durante tratativas a
decisão de adiar o campeonato
partiu do consenso entre
representantes da federação e
dirigentes dos clubes
participantes.
Também foi confirmado
pela Federação a suspensão por
tempo indeterminado o início dos
Campeonatos Mato-grossense da
2ª divisão e da categoria Sub-19,
que estavam previsto para o mês
de junho.
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Parabenizamos a linda esteticista Suelen Karolaine
por mais um ano de vida, que a felicidade, o amor e o
sucesso estejam presentes em seu caminho. Salute!

By Rosane Michels

O tradicional parabéns a você é endereçado a José Augusto Martins,
que comemorou mais um ano de vida. Gugu como é conhecido por
todos, na oportunidade recebeu o carinho especial dos familiares e
amigos. Que essa data se repita por muitos anos sendo sempre
festejado com saúde e amor.

Nossas felicitações a Lygia Helena Fanaia que
comemora neste sábado mais uma primavera e
recebe o carinho especial da família e amigos.
Muita saúde, paz, amor e prosperidades é o que
desejamos.

