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By Rosane Michels

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de maior envolvimento 

e aprofundamento emocional. Você estará 
com as emoções à flor da pele, por isso, o 
melhor é distanciar-se de pessoas e 
situações tóxicas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de movimento na vida 

social e nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais, mesmo que através das 
redes. O período pode ser marcado pela 
conclusão de uma parceria comercial. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de maior envolvimento 

com seus projetos de trabalho. Um projeto 
pode ser concluído nos próximos dias. 
Período ótimo para cuidar com mais 
carinho da saúde. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 

dias de movimento na vida social e 
aproximação de pessoas interessantes. O 
período pode envolver um romance, que 
dá um passo à frente. Dia ótimo para 
aproximar-se dos filhos. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de interiorização e 

necessidade de estar mais perto dos seus. 
Você pode sentir um certo saudosismo, 
uma forte necessidade de aproximar-se de 
pessoas de seu passado. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de conclusão de projetos 

e de planos de negócios, que evem ser 
colocados em, aproximadamente, prática 
em duas semanas. O período é ótimo para 
promoções e aumentos, apesar da crise. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias em que você deve 

prestar atenção a seus gastos; economize e 
procure organizar-se financeiramente. 
Procure adiar um novo investimento por 
duas semanas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em seu 
signo, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
d i a s  d e  e m o ç õ e s  e  

sensibilidade mais afloradas. O período 
pode envolver a conclusão de um projeto, 
pessoal ou profissional. O dia é ótimo para 
cuidar da saúde integral. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 

dias de movimento na vida social, mesmo 
que através das redes. O período pode 
estar relacionado com a conclusão de um 
projeto em equipe. Ótimo período para 
fazer contatos comerciais.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de maior envolvimento 

com sua vida espiritual. O momento 
envolve abertura e aumento da fé. Fase 
ótima para estudar e dedicar-se a rituais 
espiritualistas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 
dias de boa comunicação e 

movimento na vida social, mesmo que 
através das redes. O período pode 
envolver a conclusão de um projeto ou 
negociação de um contrato.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Mercúrio e um 
ótimo de Netuno indicando 

dias de interiorização e necessidade de 
distanciamento, não só social, mas 
também emocional. O período pode estar 
relacionado com a decisão de começar 
uma rotina voltada para a saúde. 

HORÓSCOPO********** ********************************************

Ser enfermeiro é carregar a missão de 
olhar pelo outro e dar tudo de si para que 
vidas sejam ajudadas. Nosso Destaque 
Especial a todos os enfermeiros que 
exercem com amor essa linda profissão. 
Hoje nosso abraço especial a enfermeira 
Barbara Forgiarini Bastos aqui 
representado toda a classe. 

Feliz aniversário a querida Salete na Carvalho que completa mais 
um ano de vida e comemora com muita alegria ao lado do maridão 
Zé Carlos (foto), filhos e familiares. Que seu dia seja repleto de luz e 
paz. Que as pessoas queridas estejam com você e que o amor invada 
seu coração! Desejo que seu aniversário lhe traga uma felicidade 
imensa e que você possa realizar todos seus desejos nessa nova 
etapa de vida. Parabéns!

N o  r o l  d o s  
aniversariantes a 
cirurgiã dentista 
Suzana  Arau jo  
Nunes  a  quem 
enviamos votos de 
f e l i c i d a d e s  
acompanhados de 
muitos anos de vida 
c o m  s a ú d e  e  
v i t ó r i a s .  F e l i z  
Niver!

**********

**********

Aniversário é o início de uma nova 
jornada, e espero que a sua Etania 
Bernardes seja leve e plena de 
realizações. Desejo a você muita paz, 
prosperidades e muitos anos de vida. 

 Nossos flashs a Lourdes Costa 
Marques e sua filha Christiane Neves, 
que curtem muitos momentos felizes 
sempre juntas selando esse amor infinito 
de mãe e filha. Que Deus as conserve 
sempre assim unidas e felizes. 

Uma carta aberta da OMEC, Ordem 
dos Ministros Evangélicos de Cáceres, 
dirigida ao prefeito Francis na semana 
passada, contesta o isolamento social dos 
irmãos durante a quarentena forçada pelo 
maléfico advento do nefasto Covid-19, se 
escudando no artigo 5º da vigente 
Constituição Federal, que reza ser livre o 
direito à crença, assegurando o livre 
exercício de cultos religiosos. 

A reação derivou do decreto 
municipal 152/2020, que embora não 
determinando o fechamento de igrejas, sem 
referências á este ou aquele credo, apenas 
recomendou a suspensão dos cultos em 
ambientes fechados com mais de 10 
pessoas. Na carta aberta, a OMEC arguiu o 
decreto 462/2020 do governo estadual, cuja 
orientação apenas se refere a adoção de 
medidas para a preservação do risco de 
contágio do Corona Vírus.

O b v i a m e n t e ,  q u e  u m  d o s  
argumentos não elencados pelos mui-
ilustres pastores evangélicos, diz respeito às 
ofertas de cunho financeiro durante os 
cultos, já que templos não sobrevivem 
apenas de dízimos. Claro que a gente não 
ignora que os prejuízos tem sido gerais e 
genéricos, sobretudo os pequenos e médios 
empresários, e, convenhamos, igreja não 
deixa de ser uma empresa, com faturamento 
e despesas. Acontece irmãos (e, todos somos 
desde Adão e Eva, apesar de índoles 
diversas), que a situação atual exige 
sacrifícios e graças a Deus, estamos vivos. 

Ac ima  de  con t rové r s i a s  e  
discussões, ao verdadeiro Cristão, deve 

prevalecer a lei maior, acima de todas 
vigentes, aquela cujo mandamento 
expressa: "amar o teu próximo como o ti 
mesmo". Ora, quem ama o próximo, não o 
expõe ao perigo, quiçá fatal, como o 
possível contágio com esta praga 
pandêmica. Neste contexto, religiosos em 
grande parte, tem se valido das redes sociais 
e pela TV, inclusive com lives. Vejamos: 
sendo Deus além de onipotente e onisciente, 
Onipresente, reforça a Bíblia Sagrada em 
Mateus 18:20, "Onde duas ou mais pessoas 
estiverem reunidas em Deus, ele ali se faz 
presente". Por este prisma, nem seria preciso 
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Coisa inédita: teremos eleições este 
ano para as prefeituras e câmaras de 
vereadores e o grande evento parece coisa sem 
importância. Compreensível. O Covid-19, 
esse bichinho invisível, joga todos os outros 
temas no baú do esquecimento. É claro que, 
um pouco mais adiante, o pleito estará na mesa 
dos candidatos, eis que se trata de construir a 
base do edifício político, composta por 5.570 
prefeituras e cerca de quase 60 mil vereadores.

Que não haja dúvidas. As eleições se 
darão este ano, mas não na data marcada de 4 
de outubro, pois os candidatos e seus cabos 
eleitorais ainda estarão se recuperando do caos 
pandêmico, sendo mais provável pensar em 15 
de novembro. Será uma campanha mais rígida 
em muitos aspectos, a começar pelo fim das 
coligações proporcionais. Ou seja, não 
veremos vereador sendo puxado pela força dos 
votos somados de parcerias entre siglas.

O termo rigidez se aplica a outros 
aspectos. No campo dos recursos financeiros, 
por exemplo. O dinheiro mais curto exigirá 
campanhas objetivas, sem rodeios, equipes 
restritas, sem a parafernália das mobilizações 
do passado. A campanha encontrará um eleitor 
com posicionamentos diferentes da moldura 
tradicional.

Qual seu perfil? Difícil apontar todos 
os componentes que influenciarão o sistema 
cognitivo das pessoas, mas é possível pinçar 
valores que permearão as escolhas. A começar 
pela carga de sentimentos sofridos no 
desenrolar da pandemia que assolou o país, 
cuja extensão poderá chegar ao final do ano. 
Esse danado de vírus veio para ficar. Todos, 

uns mais, outros menos, carregarão as marcas 
do susto, do medo, da angústia, da depressão, 
cujos efeitos impregnarão o nosso modus 
vivendi. Até nossas crianças continuarão a 
recordar os angustiantes tempos em que 
tinham de usar máscaras.

Como esta bagagem emotiva se fará 
presente no instante em que eleitoras e 
eleitores estarão diante da urna eletrônica? 
Provável resposta: escolher o perfil que 
melhor traduza o resultado da equação Custo x 
Benefício. Resultado que não significa 
dinheiro, bens materiais, apesar de ainda 
abrigarmos um contingente que vota sob esta 
teia. Refiro-me a outro tipo de valor: 
qualidade, seriedade, zelo, preparo, 
disposição, compromisso, inovação, 
despojamento, simplicidade, modéstia, 
coragem, contra os velhos padrões, avanço. P. 
S. O capitão Bolsonaro foi eleito com essas 
bandeiras e está mostrando ser da velha 
guarda. Até sua conduta no comando da luta 
contra a pandemia será lembrada.

Quem pode encarnar esse acervo? 
Qualquer cidadã ou cidadão que, sob a 
equação Custo x Benefício, seja a(o) mais 
próxima(o) do eleitor. Este posicionamento 
valerá tanto para o voto no prefeito(a) ou no 
vereador(a). Constatação: é forte a impressão 
de que as mulheres serão bem votadas. 
Ganharam bom espaço na expressão de dor em 
corredores de hospitais e filas nas ruas. Mas o 
mais endinheirado não será necessariamente o 
eleito ou o mais votado. Pobres, ricos, feios e 
bonitos, jovens e maduros, homens e mulheres 
estarão no tabuleiro, jogando com as pedras da 
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TROCA DE LÂMPADAS

O serviço de troca de lâmpadas de sódio 
pelas de LED que vem sendo executado 
pela Secretaria de Infraestrutura e 
Logística segue a todo vapor. Os trabalhos  
iniciaram em 2017, e de lá pra cá,  já foram 
trocadas mais de 3 mil lâmpadas. Várias 
avenidas e ruas da cidade já receberam a 
nova iluminação, a exemplo:  Tancredo 
Neves, Getúlio Vargas, Sete de Setembro, 
Talhamares, Avenida São Luiz, Ruas Padre 
Cassemiro, Riachuelo, Joaquim Murtinho, 
Nossa Senhora do Carmo e Sicmatur. 

PIADINHA SÉRIA

O real pegou corona-vírus, a tal Covid-19 e 
foi internado numa UTI ficando numa 
maca ao lado de um gringo, os dois 
entubados. Dias depois o real acordou e 
não vendo o paciente na maca ao lado 
perguntou a enfermeira se o tal tinha 
morrido. A enfermeira respondeu: O sr. tá 
falando do Dólar? Ele teve alta!

ERA DO GELO-II

Não se trata do filme e sim do PLP 39/2020, 
que espera faturar bilhões com o 
congelamento por cerca de dois anos dos 
salários dos funcionários públicos federais, 
estaduais e municipais, sob o pretexto de 
levantar grana para ações contra o Covid-
19. Não se surpreendam se em 2023 e anos 
seguintes, se repetir nos tribunais, 
execuções como dos planos Bresser, Verão 
e Collor 2, resgatando o direito dos lesados. 
Adivinha quem vai pagar a conta, claro, a 
gente.

REVEZAMENTO

Desde esta segunda-feira o Governo do 
Estado estabeleceu o retorno de 8 horas 
diárias  a todos os órgãos estaduais, para 
tanto os servidores alternarão os dias de 
trabalho presencial e de teletrabalho, 
obedecendo a mesma carga horária. Assim 
foi estabelecido o regime de revezamento 
entre os servidores para garantir que não 
haja aglomerações nos ambientes de 
trabalho. O decreto com a medida, foi 
publicado na sexta-feira (08), no Diário 
Oficial do Estado. Os servidores que 
pertencem ao grupo de risco deverão ser 
excluídos do regime de revezamento, 
ficando apenas em teletrabalho, de acordo 
com o documento.

REFIS

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
reforça que a negociação dos Programas de 
Recuperação de Créditos do Estado de 
Mato Grosso (Refis e Regularize) pode ser 
feita até o dia 31 de julho de 2020 com 
descontos de até 75% nos juros e multas. O 
montante refere-se a contribuintes que 
possuem débitos até 2016. Por conta da 
pandemia do novo coronavírus, o cidadão 
pode optar pelo atendimento online. No 
entanto, o atendimento presencial foi 
retomado nesta segunda-feira (11), 
cumprindo todos os critérios de vigilância 
sanitária como o distanciamento social de 
1,5 metros e disponibilização de álcool gel. 
O uso de máscara de proteção facial é 
obrigatório a todos.

mesma oportunidade.
O que pretendo dizer é que, na 

campanha municipal  deste ano,  as 
desigualdades diminuem, elevando a 
probabilidade de vermos uma limpeza geral na 
galeria dos retratos que ali se veem há décadas.

E o que dizer? Primeiro, evitar o 
óbvio ululante, do tipo de promessas 
mirabolantes de grandes obras, essa tradição 
que sai de maneira artificial da boca de 
candidatos. O momento exigirá criatividade. 
Que significa encontrar formas simples, 
diretas, críveis, objetivas, para dizer as coisas. 
Governar juntos, por exemplo, mas isso não 
pode ser transmitido com a carcomida 
locução. O candidato deve ter uma plataforma 
de conselhos de bairros e comunidades, 
maneiras de acionar frequentemente esse 
mecanismo (via agenda de encontros), enfim, 
demonstrar que efetivamente quer administrar 
sob o princípio da democracia participativa.

No mais, ouvir o vento do tempo. Ele 
passa todos os dias por nós. Traz recados. 
Suave ou forte, exibe em nossos sentidos o 
retrato da emoção e da razão do povo. Meu 
saudoso pai, todos os dias, da calçada onde se 
sentava para conversar com os amigos, às 19 
horas, aprumava o faro para sentir o jeitão do 
tempo. Olhava para o Nascente, via barras de 
cores nas nuvens, jogava sua impressão para 
os ouvintes e arrematava: “amanhã, não, mas 
depois de amanhã vai chover. E fulano não é 
bom de voto”.  
___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é 
professor titular da USP, consultor político e 
de comunicação Twitter@gaudtorquato

o decreto de Francis que reza 10 pessoas, 
para que haja sem perigos, a comunhão com 
Deus. 

Voltando a questão financeira, 
assim como tempo, Templo é dinheiro, com 
suas despesas, (quem não as tem?), mas 
nenhum prejuízo pode se comparar a morte 
de alguém, afinal Deus ê Vida, é Amor. 
Concluindo, aqueles cuja compreensão 
superar os óbices atuais, poderão num futuro 
breve, ancorar livres do cruel fantasma real, 
no porto pós-solidão, abençoados por Deus, 
pois a vida é um eterno recomeçar, oposto da 
morte, Aleluia!

Templo é Dinheiro(?)

As Eleições Municipais
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roubado, que não respeitou a 
o r d e m  d e  p a r a d a  e  
posteriormente furou o bloqueio 
do GEFRON, entrando na cidade 
de Porto Esperidião, onde perdeu 
o controle do veículo e colidiu 
com um caminhão estacionado 
no pátio de um posto de gasolina, 
em seguida, os dois suspeitos 
tentaram foragir, sendo detidos 

pelas equipes que já estavam no 
encalço. O condutor relatou que 
pegou o veículo em Cáceres e que 
receberia a quantia de três mil 
reais pelo transporte até o 
município de Porto Esperidião.

Os suspei tos  foram 
encaminhados para a Delegacia 
Especial de Fronteira em 
Cáceres.

acionadas, a equipe do GEFRON 
montou um bloqueio na Ponte do 
Rio Jaurú e a equipe ROTAM 
deslocou sentido Cáceres, 
quando visualizou, vindo em 
sentido contrário, um veículo em 
a l t a  v e l o c i d a d e  c o m  
características do que foi 

oras de terror e angústia Hforam vividas  por  
moradores no Bairro 

Jardim Cidade Nova em Cáceres 
na noite de domingo, quando por 
volta das 19h30 dois indivíduos 
usando máscara e armados de 
revolver invadiu a residência 
anunciando o assalto. 

Segundo uma das vítimas, 
identificada pelas iniciais 
N.A.C., de 48 anos, a família 
estava reunida na casa da irmã de 
sua namorada no referido bairro, 
quando foram surpreendidos 
pelos bandidos, ele ainda relatou 
que mais dois indivíduos ficaram 
aguardando do lado de fora. 

Depois de anunciarem o 
assalto, os bandidos amarraram 
os homens e colocaram em um 
cômodo da casa, e as mulheres 
levaram para outro local, 
enquanto os ladrões levaram 
joias, cartões de banco, celulares, 
relógio,  talão de cheque, 
documentos pessoais, ainda 
levaram em espécie R$ 5.200,00 
e uma caminhonete Dodge Ram, 
que ainda estava sem placas, mas 

que acabou sendo recuperada 
pelo Gefron, durante a operação 
Hórus/VIGIA, em continuidade à 
força tarefa no combate de 
veículos roubados e furtados na 
faixa de fronteira. 

A ação envolveu equipes 
do Gefron e da Rotam que foram 

entorpecente.  Questionado, o 
rapaz relatou que receberia o 
valor de R$ 3 mil pelo transporte 
da droga, para entregar em uma 
região próxima ao município de 
Nova Lacerda.

Após o flagrante, o 
condu to r  do  ve í cu lo  fo i  
e n c a m i n h a d o  j u n t o  c o m  
entorpecente apreendido até 
Cáceres, apresentado na Defron, 
onde foi interrogado e autuado 
pelo crime de tráfico de drogas. 
Após a confecção dos autos, o 
preso foi colocado à disposição 
da Justiça. A ação da Polícia 
Civil, por meio da Delegacia 
Especial de Fronteira (Defron) 
em conjunto com a Polícia 
Militar, por meio do Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron), 
da Força Tática do 12º Comando 
Regional e do 18º Batalhão 
Militar, está inserida na operação 
"Hórus/Vigia" coordenada pela 
S e c r e t a r i a  d e  O p e r a ç õ e s  
Integradas do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 

 raficante rodou com 19 Ttabletes de pasta base de 
cocaína na região de 

fronteira. A apreensão e prisão do 
suspeito aconteceu na tarde de 
sábado em Pontes e Lacerda, 
durante trabalho das forças de 
Segurança na região. 

D e  a c o r d o  c o m  

informações da Polícia Civil e 
Militar que realizaram a prisão, o 
suspeito trafegava pela avenida 
Marechal Rondon, conduzindo 
um veículo Fiat Palio de cor 
branca, quando foi abordado. 
Durante busca, foi localizada no 
banco traseiro do carro uma caixa 
térmica com os 19 tabletes de 

doso é preso em flagrante Iapós ser flagrado estuprando 
uma criança de 11 anos. O 

fato foi registrado na tarde de 
domingo na Cohab Pôr do Sol, 
em Reserva do Cabaçal. 

O flagrante foi dado pela 
mãe da vítima, que ao perceber a 
demora da filha em voltar da casa 
do vizinho onde havia ido 
emprestar um pedaço de palha de 
aço para lavar as louças, foi atrás 
e encontrou a menina sendo 
violentada sexualmente pelo 
idoso de 64 anos. 

De acordo com o relato da 
mãe, ao abrir a porta da casa do 
vizinho a procura da filha, 
encontrou o homem com as 
pernas em cima da criança, 
prendendo a mesma para não sair 

e estava passando a mão pelo 
corpo e partes íntimas da menina. 

Diante da cena, a mãe da 
c r i a n ç a  d e n u n c i o u  
imediatamente o fato a Polícia 
Militar, que prendeu em flagrante 
o suspeito. O Conselho Tutelar se 
fez presente e acionou um 
profissional para acompanhar os 
procedimentos policiais por se 
tratar do envolvimento de uma 
menor. 

A p ó s  r e g i s t r o  d a  
ocorrência por crime de estupro 
de vulnerável, a vítima e acusado 
foram encaminhados a Delegacia 
de Polícia de Araputanga, onde 
foram ouvidos, em seguida o 
pedófilo foi mantido preso à 
disposição da Justiça. 

MÃO ARMADA

Ladrões armados amarram vítimas
e roubam Dodge Ram em Cáceres

Os bandidos levaram joias, cartões de banco, celulares, relógio, talão de cheque, documentos pessoais, dinheiro e uma caminhonete Dodge RAM

Da Redação

Dodge Ram foi recuperada horas depois do roubo   

Foto: Polícia

TALQUINHO

Traficante cai na malha da polícia com 19
 tabletes de cocaína em Pontes e Lacerda

Da Redação

Entorpecente estava em caixa térmica no banco traseiro   

Foto: Gefron

RESERVA DO CABAÇAL

Idoso é preso por estupro de vulnerável, 
crime é flagrado pela mãe da criança

Da Redação

Idoso foi detido em flagrante  

 Foto: Ilustrativa
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somente 6 continuam com os 
contratos. 

Uma redução de 78%.

estavam disputando o Estadual. 
Anteriormente, o time tinha 28 
atletas em seu grupo e, agora, 

 om um calendário Ci n c e r t o ,  m a s  c o m  
c o m p e t i ç õ e s  p a r a  

disputar na temporada,  o 
Luverdense Esporte Clube segue 
sem previsão de retorno dos 
treinamentos presenciais. A 
equipe de Lucas do Rio Verde, 
além das quartas de final do 
Campeonato Mato-grossense, 
ainda tem compromisso na Série 
D do Campeonato Brasileiro.

Conforme o presidente do 
clube, Guilherme Lawisch, a 

diretoria ainda não se reuniu para 
decidir os próximos passos do 
g r u p o  p r o f i s s i o n a l .  
Anteriormente, a previsão era que 
o encontro acontecesse na última 
semana “O grupo segue em casa, 
realizando treinos individuais e 
sem previsão de retomada 
presencialmente”, resumiu.

Atualmente, os atletas do 
Luverdense fazem treinamentos 
on-line devido à pandemia e 
isolamento social. Semanalmente 
os jogadores recebem novas 

planilhas com atividades. O 
próximo passo da comissão 
técnica, será começar aprimorar, 
além do físico, a parte tática dos 
atletas também por treinamentos 
on-line.

O Cuiabá, outro clube que 
ainda tem calendário em 2020, 
retomou de forma gradativa as 
a t i v i d a d e s  n o  c l u b e .  A 
r eap re sen tação  do  g rupo  
aconteceu no último dia 5. Há 
todo um cuidado para a retomada 
dos treinamentos, já que é preciso 
manter o isolamento social. 

O esquema adotado é 
treinar em grupo separado com no 
máximo cinco profissionais, um 
mantendo uma certa distância de 
outro e em turno diferente.

Outra recomendação é 
que o jogador chegue e retorne 
para casa já com o uniforme de 
treinos. Tudo isso para se evitar 
c o n t a t o  f í s i c o  e n t r e  o s  
profissionais .  Pela  tabela 
divulgada pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), o 
'Dourado' irá estrear contra o 
Brasil de Pelotas (RS) pelo 
Campeonato Brasileiro da Série 
B. Contudo, não há uma data 
definida de quando o torneio de 
acesso começará com pandemia 
do novo Coronavírus.

s presidentes dos clubes Op a r t i c i p a n t e s  d o  
Campeonato Estadual 

seguem aguardando uma reunião 
e posicionamento da Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMF) para definir o futuro do 
certame e também para tomar 
atitudes referentes às próprias 
equipes. 
 Conforme o presidente do 
Sinop, Agnaldo Turra, a espera já 
estende por três semanas.

“Já faz um tempo que é 
para ter essa reunião e não tem 
nada .  Conver se i  com os  

presidentes do Poconé, Nova 
Mutum e União de Rondonópolis 
e estão todos no aguardo para 
saber o que vai acontecer, mas 
não falaram nada até agora”, 
resumiu não descartando a 
possibilidade dos dirigentes se 
unirem para fazer uma cobrança 
em conjunto.

Além da incerteza sobre o 
futuro da competição, grande 
parte dos presidentes aguardam 
posicionamento da FMF para se 
pautar e definir atitudes a serem 
tomadas sobre os próprios 
grupos, cálculos de prejuízos e 

demandas que surgiram durante o 
período de suspensão do Mato-
grossense, que se estende por 
mais de 50 dias.

No Sinop, a diretoria está 
a espera da decisão para fazer as 
contas. Além disso, no período de 
paralisação, o Galo do Norte já 
sofreu com perdas de patrocínios 
e ainda teve outras demandas, 
como o pagamento de passagens 
aos atletas.

E m  d e c o r r ê n c i a  d a  
suspensão e incerta do futuro, o 
Sinop rescindiu o contrato com 
grande parte dos jogadores que 

STANDY BY

Presidentes aguardam reunião com federação 
para definir futuro do Estadual e dos clubes

Luan Cordeiro/SN

Presidente do Sinop - Agnaldo Turra 

Foto: Arquivo

CALENDÁRIO INCERTO

Treinamentos presenciais seguem sem
  previsão de retorno no Luverdense

Luan Cordeiro/SN

Atletas seguem com treinamento online 

Foto: Arquivo

Conforme o presidente do Sinop, Agnaldo Turra, a espera já estende por três semanas

Cáceres-MT, 13 e 14 de maio de 2020

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

pagamento de apenas 50% dos salários 
durante o período de isolamento 
decretado (90 dias).

Contudo, o Prefeito ainda 
alegou dificuldades e falta de caixa para 
cumprir com estes pagamentos parciais. 
A Câmara Municipal de Cáceres, então, 
por sugestão do Presidente Rubens 
Macedo, apoiada pelos demais 
vereadores presentes na audiência com o 
Prefeito Francis Maris Cruz, se propôs 
em auxiliar o município nessa difícil 
jornada.

É cediço que a Câmara 
Municipal de Cáceres faz anualmente a 
devolução dos recursos que não utiliza 
aos cofres do Município. Essa 
devolução tem como fundamento o que 
consta da Resolução de Consulta n° 
21/2009, do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que 
menciona ser uma discricionariedade da 
Câmara Municipal em fazer essa 
devolução de forma mensal.

A Câmara Municipal de 
Cáceres, concluiu pela viabilidade da 
devolução parcial dos repasses de 
duodécimo, de forma mensal, sendo 
certo que essa devolução é feita nos 
termos do que dispõe a Resolução de 
Consulta n° 21/2009, ou seja, sendo 
impossível a Câmara Municipal de 
Cáceres fazer o direcionamento dos 
recursos devolvidos para o Município.

Conforme frisamos, é lícito e 
discricionário à Câmara de Vereadores 
despender tais recursos segundo o seu 
orçamento, e, em não havendo despesas 
a serem realizadas conforme estes 
limites, é forçoso a devolução do saldo 
financeiro, como já normatizou o 
Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, na Resolução de Consulta n° 
21/2009.

Sem contar que a devolução 
deste montante não é mais do que uma 
decorrência do cumprimento das leis por 
parte da Mesa Diretora da Câmara 

esde o dia 20 de abril, quando Dda publicação do Decreto 
Executivo nº 188/2020 que 

suspendia o pagamento dos 311 
profissionais interinos da educação 
durante o período da pandemia do 
Covid-19, a Câmara Municipal de 
Cáceres se colocou ao lado destes 
profissionais e se mobilizou em prol da 
categoria.

A pr imei ra  ação  fo i  a  
aprovação, na Sessão Ordinária do dia 4 
de Maio, de uma proposição que sustava 
os efeitos do Decreto Executivo em 
questão. Na Sessão, o Presidente 
Rubens Macedo indicou os vereadores 
Jerônimo Gonçalves Pereira e Denis 
Antônio Maciel para articularem uma 
audiência com o Excelentíssimo 
Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, 
buscando garantir os pagamentos destes 
valorosos educadores.

Originalmente marcada para a 
quinta-feira (7), a audiência acabou 
acontecendo na sexta-feira (8). 
Estiveram presentes os Vereadores 

Rubens Macedo (Presidente), Wagner 
Sales do Couto Barone (Vice-
Presidente), Jerônimo Gonçalves 
Pereira, Denis Antonio Maciel, Elias 
Pereira da Silva, Elza Basto Pereira, 
Valter de Andrade Zacarkim, Alvasir 
Ferreira de Alencar,  Professor 
Domingos Oliveira dos Santos e Creude 
de Arruda Castrillon, além do Prefeito 
Francis Maris Cruz e da Vice-Prefeita 
Eliene Liberato Dias,  que foi  
fundamental no diálogo, uma vez que 
também é educadora e mãe de família.

Foi deliberado um estudo de 
viabilidade financeira junto à Secretaria 
de Finanças do Município, para verificar 
a  poss ib i l idade  de  manter  os  
pagamentos dos professores interinos da 
educação.

Nesta segunda-feira (11), os 
vereadores se reuniram novamente com 
o Prefeito Municipal, cobrando o 
pagamento integral dos salários dos 
Professores interinos. No entanto, a 
solução encontrada para amenizar essa 
situação foi o compromisso do 

Municipal de Cáceres, e considerando 
que a devolução destes recursos se 
impõe normativamente, é lícito aos 
gestores do Poder Legislativo levar em 
conta a restituição destes valores, 
visando “o equilíbrio entre a receita 
arrecada e a despesa realizada, de modo 
a reduzir ao mínimo eventuais 
insuficiências de tesouraria” (Lei 
4.320/64, art. 48 “b”).

Dito isto, a Câmara Municipal 
de Cáceres cumprirá seu papel fazendo a 

devolução de parte do duodécimo, 
auxiliando assim o Município de 
Cáceres neste momento difícil pelo qual 
estamos passando, e não medirá 
esforços de ajudar ainda mais a 
população cacerense ,  é  c laro ,  
respeitando as Constituições Federal, 
Estadual, a Lei Orgânica Municipal, as 
determinações do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso e demais 
legislações vigentes.

 Projeto Bichos do Pantanal, lança Oconcurso para promover a 
reconexão dos seres humanos com 

a natureza, bem como ampliar o 
c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d a  r i c a  
biodiversidade brasileira, principalmente 
em zonas habitadas. O prêmio faz parte de 
uma série de atividades da ação "É o 
Bicho", que envolve outros cinco tópicos: 
"Seu Quintal É O Bicho", "Diversão É O 
Bicho", "Quiz É O Bicho", "Conhecer É O 
Bicho", "Capacitar É O Bicho".

Para participar basta publicar no 
Facebook ou Instagram, até o dia 30 de 
maio, o maior número possível de registros 
fotográficos ou videográfico. Tendo como 
inspiração o tema "Vida Silvestre com 
mamíferos, aves, répteis, peixes e 
anfíbios", os registros deverão ser feitos em 
quintais, jardins, varandas, janelas etc., 
sempre respeitando as orientações de 
distanciamento social da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). O intuito é que 
todos esses materiais sejam coletados 
dentro da sua própria residência. Os 
m a t e r i a i s  p o s t a d o s  d e v e r ã o  s e r  
acompanhados da localização da foto.

Além disso, serão contabilizados 
somente os registros de diferentes 
indivíduos por espécies, ou seja: não serão 
contabilizados para o concurso fotos de um 
mesmo animal. Todos os posts, também, 
deverão conter a marcação do perfil do 
Projeto Bichos dos Pantanal nas redes 
sociais, através do #Premioeobicho e o 
@projetobichosdopantanal, no Facebook e 
Instagram. 

O 1º e o 2º colocados receberão 
um kit do Projeto contendo chapéu safari, 
boné, camiseta, squeeze, ecobag com 
caneta, lápis e bloco, cartilha e livro do 
projeto. No entanto, somente o primeiro 
colocado ganhará uma participação na 
expedição de barco com os pesquisadores 
do Projeto Bichos do Pantanal pelo Rio 
Paraguai/MT. Podem participar pessoas de 
todas idades, mas caso o vencedor seja 
menor de idade, ele deverá estar 
acompanhado de um responsável. Em caso 
de empate, uma comissão julgadora, 
composta pelos coordenadores do Projeto 
Bichos do Pantanal, decidirão o vencedor. 

A expedição parte de Cáceres, 
Mato Grosso, e não inclui custos de 

transporte, hospedagem ou alimentação. 
Segundo Douglas Trent, diretor de 
pesquisas e mentor do Projeto Bichos do 
Pantanal, o Prêmio não deve ser 
enxergado somente como um concurso. 
"Além do Prêmio É o Bicho, essa também 
é uma ação de registro nacional da vida 
silvestre em centros urbanos e rurais 
habitados, possibilitando um grande 
inventário da fauna presente nas regiões 
do país. Seguindo as recomendações de 
ficar em casa, os participantes deverão 
registrar esses animais que passam pelos 
espaços ao nosso redor", afirma. 
  "O Brasil é o país com a maior 
biodiversidade do planeta, mas poucos 
brasileiros conhecem e valorizam a 
riqueza da nossa biodiversidade. 
Dificilmente encontramos um brasileiro 
capaz de citar corretamente, por exemplo, 
cinco espécies de aves ou árvores mais 
incidentes no entorno onde reside como, 
praças, quintal e afins. É preciso 'conhecer 
para preservar', conforme lema da 
educação ambiental do Projeto Bichos do 
Pantanal". Além disso, Trent destaca que 
esse concurso é uma maneira de sair do 
estresse gerado pela rotina de quarentena 
instaurada devido a pandemia de Covid – 
19. 
Prêmio "Hors Concurs"  - Com uma 
comissão formada pelos coordenadores 
Projeto Bichos do Pantanal, sendo três 
deles fotógrafos profissionais, serão 
escolhidas as 10 melhores fotos. Após 
isso, haverá uma votação aberta no 
Instagram para os usuários participarem e, 
por fim, decidirem a melhor foto. Pela 
comissão, serão avaliadas as fotos pelos 
critérios de criatividade, estética, 
qualidade artística e pertinência com o 
tema proposto. Para mais informações 
sobre as atividades do "É o Bicho", basta 
seguir as redes sociais do Projeto Bichos 
do Pantanal: : Projeto Bichos Facebook
d o  P a n t a n a l  /  I n s t i t u t o  
Sustentarhttps://www.facebook.com/bich
osdopantanal/ - : Bichos Instagram
doPantanalhttps://www.instagram.com/b
i c h o s d o p a n t a n a l /  -   Yo u t u b e :
BichosdoPantanalhttps://www.youtube.c
om/user/bichosdopantanaTwitter: 
BichosdoPantanalhttps://twitter.com/Bic

LEGISLANDO

Câmara e Prefeitura se aliam para garantir salários dos 311
 interinos da educação por três meses durante a pandemia

A Câmara Municipal de Cáceres, concluiu pela viabilidade da  devolução parcial dos repasses de duodécimo, de forma mensal

Assessoria

Vereadores em reunião com prefeito Francis e vice Eliene  

 Foto: Felipe Deliberaes

CLICANDO

Projeto Bichos do Pantanal 
lança o concurso “É o Bicho”
Assessoria

Douglas Trent, diretor de pesquisas e mentor do Projeto Bichos do Pantanal  

Foto: JCC
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 Secretária de Estado de AMeio Ambiente (Sema) 
emitiu a “Licença de 

Operação” do Porto Fluvial de 
Cáceres. Agora, o local passa ser 
um importante  modal  de  
transporte de cargas que vai 
conectar cidades das regiões 
oeste e sudoeste de Mato Grosso 
com o mundo. 

Em seu primeiro ano de 
mandato, o deputado Valmir 
Moretto (Republicanos) passou a 
organizar reuniões com o 
governo do estado para que o 
local fosse reativado. Para o 
deputado, o modal é uma 
importante alternativa para 
retomada da economia em MT, 
após a crise no novo coronavírus.

“A volta das operações do 
porto vai beneficiar todo estado, 
pois liga Mato Grosso ao mundo 
por meio da Hidrovia Paraguai-
Paraná. Após essa pandemia, o 
E s t a d o  v a i  p r e c i s a r  d e  
alternativas para a retomada da 
economia e o Porto de Cáceres é 
um elemento importante para 
isso”, afirmou Moretto.

Em recente visita nas 

que tudo ocorresse dentro da 
normalidade”, disse.
A hidrovia  -  Dos 3 .442 
quilômetros de rota da Hidrovia 
Paraguai-Paraná, 890 km ficam 
dentro do Brasil, passando por 
Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul. A rota tem Cáceres como um 
dos principais pontos, além dos 
portos da cidade de Rosário, na 
Argentina e de Nueva Palmira, no 

instalações, o presidente da 
Associação Pró Hidrovia do Rio 
Paraguai (APH), Reck Junior, 
agradeceu o empenho do 
deputado no diálogo com o 
Governo de Mato Grosso. 
“Agradeço todo o apoio, suporte 
e incentivo para que os trabalhos 
no Porto de Cáceres fossem 
retomados. O deputado foi um elo 
em toda essa comunicação para 

pagamento.
Além disso, cobra a 

confecção e fixação de cartazes, 
nos locais onde as vendas são 
fechadas, bem como no caixa, 
informando ao consumidor que a 
contratação de qualquer outro 
serviço é opcional e deve ter um 
instrumento por escrito entregue 
ao contratante, no prazo de 10 
dias úteis.

Além do pedido liminar 
para a suspensão imediata das 
práticas abusivas, o MPMT 
também requer a condenação da 
empresa ao pagamento de 
indenização, a título de danos 
morais coletivos, no valor de R$ 1 
milhão. A ação foi proposta nesta 
segunda-feira (11) pelo promotor 
de Justiça Rinaldo Segundo.

ojas Avenida em Cáceres Lfoi alvo de Ação Civil 
i n g r e s s a d a  p e l o  

Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça Cível de 
Cáceres. A ACP requer a imediata 
suspensão  da  p rá t i ca  de  
parcelamento excessivo de 
produtos ou serviços e a cobrança 
de serviços financeiros não 
autorizados, como cartões, 
vendas de seguro e sorteio. Pesam 
contra a empresa diversas 
práticas irregulares. Entre elas, 
cobranças de débitos quitados, 
parcelamentos excessivos com 
cobranças de juros sem o 
consentimento do consumidor, 

inclusão indevida de taxas de 
seguros, cobrança de cartão de 
crédito não solicitado, cobrança 
de sorteios mensais, juros 
abusivos e inefetividade do 
atendimento aos clientes via 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC).

Na ação, o MPMT requer 
ao  Poder  Jud ic i á r io  que  
determine ao estabelecimento 
comercial a obrigatoriedade de 
entrega ao consumidor do 
contrato escrito de eventual 
seguro, produto ou outro serviço 
contratado que não o produto 
principal adquirido, devendo nele 
conter o objeto do contrato, bem 
como o valor e a devida forma do 

com todo o planeta. A hidrovia 
ainda conecta os países da Bolívia 
e Paraguai.

Urugua i  –  os  qua is  t êm 
capacidade de receber navios 
cargueiros, conectando a hidrovia 

deverão ser divididos por faixa 
etária, oferecendo ao menos 
quatro celebrações por dia. 

O prefeito decretou 
também o toque de recolher, com 
intuito de evitar reuniões em 
a m b i e n t e s  p ú b l i c o s  c o m  
aglomeração, como o que vem 
acontecendo na Praia do Daveron 
e vários outros pontos  da cidade. 
O toque de recolher será das 22h 
às 05h.

O prefeito Francis Maris 
Cruz, destaca ser fundamental 
cada responsável cuidar do seu 
lugar, higienizar todo o ambiente, 
fazer uma contagem para não ter 
um grande número de pessoas no 
mesmo lugar, para que os casos 
não aumentem e com isso nossa 
curva não cresça. Ao final ele 
ressaltou que caso a população 
não respeite o decreto, ou os 
casos subam, tudo fechará 
novamente.

As reuniões do Comitê 
serão quinzenais, no gabinete da 
Prefeitura de Cáceres, caso 
aconteça algo de urgência, poderá 
s e r  c o n v o c a d a  r e u n i õ e s  
extraordinárias. 

Após criação do Comitê de Crise, 
devido ao COVID-19, formado 
por representantes de diversos 
seguimentos em Cáceres, o 
prefeito Francis Maris fará novo 
decreto. E já assegura nele a 
reabertura de templos religiosos, 
e o Toque de Recolher, entre 
outras mudanças.

P a d r e s ,  p a s t o r e s ,  
empresários, vigilância sanitária, 
representantes das forças de 
segurança, faculdades e outros, 
que fazem parte do Comitê de 
Crise criado pela prefeitura, 
estiveram reunidos para tomada 
de decisões e novas formas de 
melhoria para os cidadãos 
cacerenses.                                                       

Foi decidido em conjunto 
ao Comitê, que a partir do dia 18 
do corrente mês, todas as igrejas 
de Cáceres estarão liberadas para 
reabrirem, porém, com todas as 
medidas preventivas indicadas, 
como higienização ao adentrar no 
ambiente, distanciamento de 
1,5m e com máscaras de proteção 
o tempo todo, limpeza no interior 
todos os dias. A participação da 
comunidade nos cultos e missas 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

Sema libera operação
do Porto de Cáceres

Porto Fluvial de Cáceres beneficia cidades das regiões Oeste e  Sudoeste de Mato Grosso por meio da hidrovia Paraguai-Paraná

Assessoria ALMT

Deputado Valmir Moretto  

Foto: Fablicio Rodrigues

DEFESA DO CONSUMIDOR

Lojas Avenida em Cáceres é acionada pelo
Ministério Público por práticas abusivas 

Redação c/ Assessoria

Promotor Rinaldo Segundo  

Foto: Arquivo

NOVO DECRETO

Prefeito decreta toque de recolher 
e reabertura de igrejas em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Prefeito Francis decreta toque de recolher   

Foto: Assessoria
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(2), Vale de São Domingos (2), 
São Pedro da Cipa (2), Rio 
Branco (2), Pontes e Lacerda (2), 
Pontal do Araguaia (2), Poconé 
(2), Canarana (2), União do Sul 
(1), Santo Antônio de Leverger 
(1), Poxoréo (1), , Ponte Branca 
(1), Nova Monte Verde (1), Nova 

as últimas 24 horas, Nsurgi ram 59 novas  
confirmações em Cuiabá 

(20), Rondonópolis (6), Várzea 
Grande (8), Sinop (2), Lucas do 
Rio Verde (2), Primavera do 
Leste (4), Peixoto de Azevedo 
(2), Sorriso (3), Rosário Oeste 
(3), Nova Mutum (1), Jaciara (1), 
Alta Floresta (5) e de residentes 
de outros Estados (2). 

Os casos confirmados da 
Covid-19 no Estado sobe para 
604, sendo registrados 20 óbitos 
no Estado. O último óbito foi 
notificado pelo município de 
Várzea Grande na tarde de ontem.  

Os casos confirmados 
e s t ã o  e m  C u i a b á  ( 2 11 ) ,  
Rondonópolis (63), Várzea 
Grande (49), Barra do Garças 
(27), Sinop (25), Lucas do Rio 
Verde (23), Primavera do Leste 
(19), Tangará da Serra (14), 
Cáceres (14), Peixoto de Azevedo 
(13), Sorriso (12), Rosário Oeste 
(11), Nova Mutum (11), Jaciara 

(11), Mirassol D'Oeste (8), 
Confresa (8), Querência (7), Alta 
Floresta (7), São José dos Quatro 
Marcos (6), Jangada (4), Chapada 
dos Guimarães (4), Tapurah (3), 
I p i r a n g a  d o  N o r t e  ( 3 ) ,  
Curvelândia (3), Aripuanã (3), 
Vila Bela da Santíssima Trindade 

Lacerda (1), Nossa Senhora do 
Livramento (1), Lambari D'Oeste 
(1), Cotriguaçu (1), Conquista 
D'oeste (1), Campo Novo do 
Parecis (1), Água Boa (1), 
Acorizal (1) e residentes de 
outros Estados (16).

D o s  6 0 4  c a s o s  
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 250 estão em 
isolamento domiciliar e 277 estão 
recuperados. Há ainda 57 
pacientes hospitalizados, sendo 
35 em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 22 em 
enfermaria. Com as atuais 
internações em leitos SUS, a 
c o n f i g u r a ç ã o  d o s  l e i t o s  
disponíveis fica em 211 leitos de 
UTI e 644 de enfermaria.

Em Cáceres, de acordo 
com o Boletim do Hospital São 
Luiz, cinco pacientes estão 
i n t e r n a d o s ,  s e n d o  d o i s  
confirmados e três suspeitos.

Desses três pacientes 
estão internados na enfermaria e 
dois estão internados na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva).
Considerando o número total de 

casos em Mato Grosso, 52,8% 
dos diagnosticados são do sexo 
feminino e 47,2% masculino; 
além disso, 174 pacientes têm 
faixa-etária entre 31 a 40 anos. 
 O documento ainda 
aponta que um total de 3.040 
amostras já foram processadas 
pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen-MT) e que, 
atualmente, restam 70 amostras 
em análise laboratorial.
Cenário nacional - Brasil 
contabilizou nesta terça-feira 
(12), 12.400 mortos, com mais 
881 óbitos confirmados nas 
últimas 24 horas, novo recorde. 
Casos confirmados somam 
1 7 7 . 5 8 9 ,  c o m  7 2 . 5 9 7  
recuperados.  Na segunda-feira 
(11) ,  o  Governo Federa l  
confirmou 168.331 casos da 
Covid-19 no Brasil e 11.519 
óbitos oriundos da doença. No 
levantamento do dia anterior, 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde, o país contabilizava 
11.123 mortes e 162.699 casos 
c o n f i r m a d o s  d e  p e s s o a s  
infectadas pelo coronavírus. 

promotor de Justiça Rinaldo 
Segundo.

D e  a c o r d o  c o m  o  
promotor, um dos papéis do 
psicólogo na escola é mostrar aos 
professores sua importância na 
constituição da personalidade dos 
alunos. “O professor deve ter 
consciência da subjetividade e da 
individualidade desses estudantes. 
O psicólogo pode auxiliá-lo nisso, 
de maneira que a escola se torne 
um ambiente acolhedor para os 
alunos, independentemente de 
características, necessidades e 
r i t m o s  d e  a p r e n d i z a g e m  
diferentes”, argumentou.

Rinaldo Segundo ainda 
destacou que, muitas vezes, os 
professores de escolas públicas 
estão inseridos em ambientes de 
grande vulnerabilidade social, e 
que “o psicólogo escolar pode 
ajudar os educadores no preparo 
para abordar as situações advindas 
dessa vulnerabilidade, bem como a 
administrar o estresse e os afetos 
envolvidos”. “Considerando a 
relevância do tema em questão 
para o pleno desenvolvimento de 
nossos estudantes, esta Promotoria 
de Justiça recorre junto ao 
Judiciário para que imponha à 
Administração Pública Estadual e 
Municipal a obrigação de proceder 
a o  a t e n d i m e n t o  d e  
psicologia/psicopedagogia e 
serviço social nas escolas públicas 
e privadas, a todos os alunos de 
Cáceres”, enfatizou o autor da 
ação, que requereu também a 
fixação de multa para o caso de 
descumprimento da decisão 
judicial.

 1ª Promotoria de Justiça ACível da comarca de 
Cáceres propôs Ação Civil 

Pública (ACP) contra o Estado e o 
Município, nesta segunda-feira 
(04), requerendo o cumprimento 
integral das leis Federal n.º 
11.935/2019 e Estadual n.º 
11.035/2019 a partir do ano letivo 
de 2022 no município. Elas 
dispõem, respectivamente, sobre a 
p r e s t ação  de  s e rv i ços  de  
psicologia e de serviço social nas 
redes públicas de educação básica 
e sobre o oferecimento de 
atendimento psicológico ou 
psicopedagógico nas escolas 
públicas e privadas do Estado de 
Mato Grosso.

Conforme a  ACP,  a  
Promotoria de Justiça instaurou 
notícia de fato em janeiro deste ano 
com o objetivo principal de 
a c o m p a n h a r / f i s c a l i z a r  a s  

providências tomadas pelo Estado 
e pelo Município com relação às 
leis promulgadas em 2019. O 
Ministério Público então solicitou 
à Assessoria Pedagógica da 
Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc) e à Secretaria Municipal 
de Educação que informassem 
quais  providências  ser iam 
tomadas para o cumprimento das 
referidas leis. “A resposta da 
Secretaria Municipal de Educação, 
em síntese, foi fundamentada na 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), aduzindo limite prudencial 
para contratações, bem como que 
no lotacionograma da Prefeitura 
Municipal há apenas três vagas 
para profissionais em psicologia. 
Por outro lado, a Assessoria 
Pedagógica da Seduc em Cáceres 
informou que a demanda foi 
encaminhada para o setor Jurídico 
para manifestação”, narrou o 

 Prefeito Francis Maris OCruz, assinou ontem 
(12), a ordem de serviço 

para a construção da ampliação 
no Centro Especializado de 
Reabilitação – CER, de Cáceres. 
Estiveram presentes na reunião 
de assinatura a vice-prefeita, 
Eliene Liberato e o representante 
da Câmara Municipal de Cáceres, 
Barone.

Será construída uma 
piscina aquecida e coberta, que 
faz parte da terceira etapa, para 
ajudar na hidroterapia de 
reabilitação das pessoas que 
usam a unidade de tratamento. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
complementa e diz que “o 
t r a t a m e n t o  c o m p l e t o  d e  
reabilitação vai ser feito todo 

dentro da unidade.”
O Centro Especializado 

de  Reab i l i t ação  f í s i ca  e  
intelectual é referência no Estado 
de Mato Grosso, atende em média 
1200 pessoas por mês, tanto de 
Cáceres quanto da região, que 
precisam dele para aprender e 
r e a p r e n d e r  m o v i m e n t o s  
corporais. Além da construção da 
piscina de hidroterapia, agora a 
unidade contará também com a 
construção da Oficina Ortopédica 
para confeccionar próteses e 
órteses ortopédicas.

O investimento total será 
de R$ 1.331.428,76, onde R$ 
750.000 vieram do Ministério da

Saúde e a outra parte são 
de recursos próprio da atual 
gestão da prefeitura de Cáceres.

NOVOS CASOS

De acordo com o Boletim Informativo da SES, 250 pacientes estão em isolamento domiciliar, 57 hospitalizados e 277 já se recuperaram

Redação c/ Assessoria

57 pacientes hospitalizados, sendo 35 em UTI e 22 em enfermaria   

 Foto: Ilustrativa

CUMPRA-SE

Ação Civil requer prestação de serviços de
psicologia em escolas de Cáceres para 2022
Assessoria

Psicólogo desempenha importante papel na constituição da personalidade do aluno  

Foto: Ilustrativa

AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO

Assessoria

Ordem de serviço foi assinada em reunião  

 Foto: Assessoria
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Após criação do Comitê de Crise, devido ao COVID-19, formado 
por representantes de diversos seguimentos em Cáceres, o prefeito Francis 
Maris fará novo decreto. E já assegura nele a reabertura de templos 
religiosos, e o Toque de Recolher, entre outras mudanças. Página 03

Lojas Avenida em Cáceres é alvo de Ação Civil ingressada pelo 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ACP requer a suspensão 
da prática de parcelamento excessivo de produtos ou serviços e a cobrança 
de serviços financeiros não autorizados. Além do pedido liminar para a 
suspensão imediata das práticas abusivas, o MPMT requereu a condenação 
da empresa ao pagamento de indenização, a título de danos morais 
coletivos, no valor de R$ 1 milhão. Página 03

 A Secretária de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) emitiu a “Licença de 
Operação” do Porto Fluvial de Cáceres. 
Agora, o local passa ser um importante 
modal de transporte de cargas que vai 
conectar cidades das regiões oeste e 
sudoeste de Mato Grosso com o mundo. 
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 De acordo com o Boletim 
Informativo da SES, nas últimas 24 horas, 
surgiram 59 novas confirmações em 
Cuiabá (20), Rondonópolis (6), Várzea 
Grande (8), Sinop (2), Lucas do Rio Verde 
(2), Primavera do Leste (4), Peixoto de 
Azevedo (2), Sorriso (3), Rosário Oeste 
(3), Nova Mutum (1), Jaciara (1), Alta 
Floresta (5) e de residentes de outros 
Estados (2). 

DEFESO DO CONSUMIDOR

Lojas Avenida em Cáceres é acionada pelo
 Ministério Público por práticas abusivas 

Pesam sobre a loja várias acusações por práticas abusivas   

Foto: Reprodução

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Sema libera operação
 do Porto de Cáceres

NOVOS CASOS

Porto beneficia cidades das regiões 

Oeste e Sudoeste por meio  da 

hidrovia Paraguai-Paraná  

Foto: Fablicio Rodrigues 

Mato Grosso registra 277 pacientes recuperados, 

20 óbitos e 604 casos confirmados por Covid-19

O último óbito foi notificado em 
Várzea Grande na tarde de ontem  

Foto: Ilustrativa

NOVO DECRETO

Prefeito decreta toque de recolher
e reabertura de igrejas em Cáceres

Prefeito afirma que se não forem cumpridas as determinações, fecha tudo novamente 

Foto: Assessoria

MÃO ARMADA
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Ladrões armados amarram 
vítimas e roubam Dodge 

Ram em Cáceres

TALQUINHO

Traficante cai na malha da 
polícia com 19 tabletes de 

cocaína em Pontes e Lacerda
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RESERVA DO CABAÇAL

Idoso é preso por estupro 
de vulnerável, crime é 

flagrado pela mãe da criança
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