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IMPACTO COVID-19

Em Cáceres, Decreto fecha cemitérios
para visitação no feriado de Finados
Fotos: JCC

Familiares devem visitar sepulturas em outros dias

PALESTRAS

A tradicional visitação e cerimônias religiosas que acontece nos
cemitérios por ocasião do Dia de Finados, comemorado no dia 02 de
novembro, está suspensa este ano em Cáceres. A determinação segue as
diretrizes do decreto nº 502 de 18 de Setembro de 2020, da Prefeitura
Municipal de Cáceres, que regulamenta o fechamento dos cemitérios,
nesse dia, proibindo ingresso de visitantes, exceto para realização de
sepultamentos. Página 03

Foto: Arquivo

Com o tema “Famílias,
interdisciplinaridade e ressignificação”, o
núcleo regional do IBDFAM MT em Cáceres,
realiza nos dias 20 e 21 de outubro, o 1º
Congresso Virtual de Direito das Famílias e
Sucessões do Pantanal Mato-grossense, que
tem como objetivo principal repensar o Direito
e contribuir para superação dos desafios
lançados à sociedade pela Pandemia que assola
o mundo, evidentemente, buscando o diálogo
interdisciplinar. Página 03

BOLETIM

Mato Grosso registra mais de 136 mil casos, em Cáceres
3.433 pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19
Foto: Divulgação

Evento começa hoje e segue até amanhã

FLAGRANTE

Homem é detido pela PM suspeito
de espancar cadeirante em Cáceres
Foto: PMMT

Durante a madrugada de segunda-feira
(19), a equipe da PM foi acionada via 190, para
deter um homem que estava agredindo um
cadeirante na Rua São Luís, no bairro São
Lourenço. No local os policiais constataram a
veracidade dos fatos, encontrando o cadeirante
identificado pelas iniciais J.C.N. todo
ensanguentado. Página 03

554 novas confirmações foram registradas no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde
desta segunda-feira (19), 136.504 casos confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, sendo registrados 3.732 óbitos em decorrência do
coronavírus no Estado. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 554 novas
confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 136.504 casos
confirmados da Covid-19, 14.483 estão em isolamento domiciliar e
117.715 estão recuperados. Página 06

Vítima foi encaminhada ao HRC
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MÃOS DADAS COM VOCÊ

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Paulo Donizete intensifica
visitas às comunidades
rurais e bairros

Eliene e Odenilson
devolverão a cidade
para o povo cacerense

James Cabral reafirma
defesa da agroecologia
e agricultura familiar
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Alea Jacta Est
CANDIDATURAS INDEFERIDAS
Até ontem no início da tarde, 13
candidatos a vereador por Cáceres
continuam com candidatura indeferida
pelo Tribunal Regional Eleitoral. Na lista
constam quatro candidatos pelo DEM,
três do PTB, dois do Republicano, e um
do Solidariedade, Patriota, PV e PROS.
Os registros nessas condições ainda
podem ser contestados pelos candidatos.
Também figura na listagem de
indeferidos a candidatura de vice do
Partido dos Trabalhadores.
OUTUBRO ROSA
O Cáceres Mama realiza nesta quintafeira (22) mais uma roda de conversa com
mulheres sobre o câncer de mama. O
encontro vem acontecendo através de
grupo de whatsApp e faz parte das
atividades do Outubro Rosa. Estão sendo
abordados questões como prevenção,
diagnóstico precoce, tratamento, bem
como alimentação saudável, exercícios
físicos e muito mais. Nesta quinta-feira
será abordado “O Emocional do Paciente
com Câncer e da Família”, tema será
trabalhado por psicólogos. Vale conferir,
sempre as 19 horas.
PROVA DE VIDA
A suspensão da prova de vida de
beneficiários do INSS está prorrogada até
o dia 31 de outubro, de acordo com uma
portaria publicada no Diário Oficial da
União. Com isso, quem não fizer o
procedimento poderá continuar
recebendo seu benefício. Assim, só a
partir de novembro o beneficiário correrá
risco de perder o benefício, caso a medida
não seja novamente prorrogada ou caso
ele não faça a comprovação de vida.
PALESTRAS FIM DE TARDE
O projeto de extensão Palestras de Fim de
Tarde da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) em Cáceres está
com inscrições abertas para o minicurso
para plataforma Mind Meister. Os
interessados devem fazer as inscrições de
22 a 28 de outubro pelo Instagram
unemat.palestrasdefimdetarde O evento
acontece no dia 30 de outubro, às 17
horas, pela plataforma Google Meet, com
carga horária de 2 horas. As inscrições
são gratuitas.
APP HABITAÇÃO
Já está disponível para clientes de todo o
Brasil a possibilidade de contratar seu
financiamento habitacional pela CAIXA
de forma digital. Pelo app Habitação
CAIXA, o usuário terá acesso a um
serviço interativo, que abrange todas as
fases do financiamento, desde o cadastro,
até a aprovação. A alternativa traz
comodidade ao cliente, que poderá
acompanhar de perto todas as etapas do
seu processo habitacional de forma
simples e intuitiva e, se necessário,
resolver pendências pelo próprio
aplicativo. Com todas as etapas
concluídas na plataforma digital, o
usuário precisará ir até uma agência da
CAIXA apenas uma vez, para a
assinatura do contrato. A ideia principal é
facilitar o processo de contratação para o
cliente e trazer mais agilidade e
segurança ao processo de financiamento
habitacional

Senhores e senhoras, Alea Jacta Est,
como diziam os Romanos, a sorte está
lançada, ou, façam suas apostas, no
brasilíndios, truco; que a temporada de caça
aos votos está em plena atividade nos 5.570
municípios do reino tupiniquim, 141 dos
quais, em Mato Grosso e dentre estes, a
bicentenária Cáceres. São as eleições para
prefeito, vice a reboque e vereadores.
Na Princesinha do Pantanal, onde
boi bombeiro no rolete ê prato do dia das
queimadas criminosas, 251 candidatos
disputam palmo a palmo, voto a voto, uma
das 15 cadeiras do legislativo.
Comparativamente aos 90 mil habitantes
nem é tanto assim, já que em todo o país, são
mais de 540 mil nas ruas com os santinhos
atrás de uma vaga de vereador.
No Mato Grosso, são 11.478 e em
Cáceres como dito supra, dos 251, 13 tentam
a reeleição. Na sombra dos novatos, alguns
egressos buscando voltar á dita Casa do
Povo, dentre eles, 66% homens e 34%
mulheres. Longe da gente secar esta ou
aquela candidatura, embora é claro e
ninguém duvida, grande parte está mesmo é
atrás de mamar nas tetas do poder,
ignorando ou fingindo ignorar que se
eleitos, devem estar a serviço do povo que os
admitiu nas urnas como seus empregados,
haja vista que o salário ( e que salário!!!)
deles, quem paga é a gente, através dos
impostos, cuja parte gorda, vai para os
duodécimos, o percentual da receita pública,
destinada aos proventos do legislativo.
Nessa gana de chegar lá, (critica nossa) os
políticos e partidos, com a devida ressalva
opinativa, escorregam e pecam na seletiva,
senão vejamos: dos 251 candidatos ás 15

vagas de vereador em Cáceres, temos neste
pleito 18 professores (6 mulheres e 12
homens), 5 cabos PM e 2 pastores
evangélicos, um deles que se identifica
como sargento PM. Notem que pela escolha
classista, a divisão é grande, considerandose quase 17 por vaga na disputa, inclusive,
13 atuais que também postulam a reeleição e
egressos afins. Então, a briga é de foice no
escuro, daí, a seletiva dever-se-ia melhor
pensada, pois da forma como feita, corre-se
o risco de não se eleger nenhum da
categoria, devido a divisão de votos.
Independente de qual seja o resultado de
quem venha a se eleger, o importante é que o
tanto o candidato como o eleitor, estejam

conscientes do dever cívico, antes de exigir
direitos extras.
O eleito, conscientizar-se que é
empregado do povo, de todos, enfim é o
eleitor, escolher a pessoa certa, que faça jus
ás expectativas sociais da comunidade e
nunca, levado ás promessas, por simples
amizade. Quem já esteve lá e não
correspondeu, deve ser demitido nas urnas e
aquele que possa merecer um voto de
confiança, ser admitido no clicar da
eletrônica nestas eleições. Menos de 4
minutos que podem representar muito pela
cidade nos próximos 4 anos, pense nisso,
que a gente ainda volta no assunto, Bom
Dia!

Alimentação e o câncer de mama
O câncer é uma das doenças mais
temidas por todos e vários fatores
contribuem para o desenvolvimento de
tumores, entre eles a genética e alimentação.
Ele é o que mais acomete mulheres no Brasil
(excluídos os tumores de pele não
melanoma).
Para 2019, foram estimados 59.700 casos
novos, o que representa uma taxa de
incidência de 51,29 casos por 100 mil
mulheres. A única região do país em que o
câncer de mama não é o mais comum entre
as mulheres é a Norte, onde o de colo de
útero ocupa a primeira posição. Não
podemos deixar de reforçar que, sim, a
alimentação tem papel fundamental na
prevenção do câncer, seja qualquer for a
origem.
Quando se trata de câncer de mama,
temos que considerar os fatores que
estimulam a causa dessa doença nas
mulheres. O estresse, baixa qualidade de
sono, uso exagerado de bebida alcoólica,
cigarro e, principalmente, o consumo de
alimentos ultra processados são alguns
elementos que favorecem a enfermidade.
Traduzindo de forma geral, a
nutrição não garante cura e prevenção exata
do câncer, porém pode diminuir as
incidências dessa doença.
Propondo soluções. O ponto de
partida para indicar os alimentos é primeiro

entender que é uma doença que atinge as
glândulas mamárias, regiões de grande
circulação e presença de tecido adiposo. Por
isso, as vitaminas que melhoram a saúde e
qualidade do tecido adiposo são indicadas.
Entre as com melhor desempenho estão
vitamina D, E, e K, gorduras
monoinsaturadas, azeite, abacate,
castanhas, chia, linhaça, peixes, vegetais
verdes escuros, frutas, sementes de girassol,
abóbora e gergelim. Não podemos esquecer
que alimentos orgânicos proporcionam,
também, mais qualidade na disponibilidade
de nutrientes.
As gorduras, sendo um tecido,
recebem alterações constantes e estão mais
disponíveis para processos inflamatórios
que ocasionam o desenvolvimento de
tumores.
Muitas enfermidades como obesidade,
diabetes, doenças cardíacas tornam a pessoa
predisposta para o câncer. Associar yoga,
terapias alternativas como aromaterapia e
acupuntura melhoram também o stress,
assim como nossa boa e acessível atividade
física.
Diminuir o consumo de carnes vermelhas e
ultra processadas como salame, bacon,
calabresa e salsicha também é indicado,
sempre.
Para finalizar, uma alimentação tem
papel fundamental na prevenção e

EXPEDIENTE

tratamento do câncer, como indica o
Instituto Nacional de Câncer (Inca). Assim
como a atividade física, que promove o
equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o
tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece
as defesas do corpo e ajuda a manter o peso
corporal adequado. Com isso, contribui para
prevenir o câncer de intestino (cólon),
endométrio (corpo do útero) e mama (pósmenopausa).
Existem recomendações que
sugerem a realização de pelo menos 30
minutos de atividade física por dia, mas já há
evidências de que mesmo quando realizada
por menos tempo ela traz benefícios para a
prevenção de câncer e para a saúde como um
todo. Assim, se movimente naquelas
modalidades de atividade física que você
gosta. A duração (tempo) torna-se mais um
elemento, não o principal.
É importante limitar hábitos
sedentários, como assistir televisão, usar por
muito tempo celular, tablet e computador ou
jogar videogame.
A nutrição é a ciência que previne
doenças. Cuidar com muita atenção da
alimentação pode diminuir as chances de ser
acometido pela doença.
___***Camila Delgado é nutricionista
com especialidade em nutrição esportiva
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IMPACTO COVID-19

Determinação segue as diretrizes do decreto nº 502 de 18 de Setembro de 2020

Em Cáceres, Decreto fecha cemitérios
para visitação no feriado de Finados
Da Redação

Foto: Arquivo

A

tradicional visitação e
cerimônias religiosas que
acontece nos cemitérios por
ocasião do Dia de Finados,
comemorado no dia 02 de
novembro, está suspensa este ano em
Cáceres. A determinação segue as
diretrizes do decreto nº 502 de 18 de
Setembro de 2020, da Prefeitura
Municipal de Cáceres, que
regulamenta o fechamento dos
cemitérios, nesse dia, proibindo
ingresso de visitantes, exceto para
realização de sepultamentos.
À medida se dá em razão do
grande fluxo de pessoas que
circulam no local durante o período
de homenagens aos mortos e vale
para todos os cemitérios públicos e
privados.
“É essencial evitar a
aglomeração, o Dia de Finados,
historicamente, é um dia de muita
visitação, o que não deve acontecer
neste momento”, explica Francis
Maris. Diante disso, a direção do
Cemitério Park dos Ipês emitiu nota
a imprensa, garantindo o

flores e velas que, normalmente se
situa em frente ao local no intuito de
comercializar os produtos e auxiliar
aquelas pessoas que não tiveram
tempo de preparar um arranjo ou
comprar as velas.
Em virtude do decreto, as
tradicionais missas campais, este
ano darão lugar as celebrações nos
templos religiosos, assim serão
realizadas várias missas em ação de
graças no Dia de Finados. Na
catedral São Luís terão três
celebrações às 7, 10 e 19 horas; na
Igreja Imaculada Conceição às 16 h;

FLAGRANTE

Padre Evandro diz que data é de reflexão

cumprimento do decreto, bem como
a medida será respeitada pelos
cemitérios Pax Silva e São João
Batista.
Embora seja uma medida
necessária para evitar a

disseminação do vírus, o
fechamento dos cemitérios, não
somente afetará os familiares e
amigos que desejam prestar as
homenagens aos falecidos, mas
também o comércio ambulante de

PALESTRAS

Núcleo Regional de Cáceres sediará o 1º Congresso Virtual de
Direito das Famílias e Sucessões do Pantanal Mato-grossense
Assessoria

C

om o tema “Famílias,
interdisciplinaridade e
ressignificação”, o núcleo
regional do IBDFAM MT em
Cáceres, que tem como diretora a
advogada, docente e doutoranda
Cibeli Simões dos Santos e vicediretor o advogado e docente
Richard Rodrigues da Silva,
realizará o seu primeiro evento nos
dias 20 e 21 de outubro das 19h e
21h15min (Horário de Brasília) e irá
contar com a participação de juristas
de renome nacional como Rodrigo
da Cunha Pereira e Maria Berenice
Dias, presidente e vice-presidente do
IBDFAM nacional, Cristiano
Chaves de Farias, Conrado Paulino
da Rosa, Luciana Brasileiro,
Fernanda Barretto, Gustavo
Tepedino, Pablo Stolze e a psicóloga
Jaqueline Gomes. Este evento,
segundo os Diretores do Núcleo de
Cáceres, “é a concretização de um
sonho, o sonho de interiorizar o
IBDFAM MT e propiciar discussões
sobre o Direito das Famílias e
Sucessões em todo nosso extenso
estado de Mato Grosso”. É a
primeira vez que um núcleo é criado
fora da capital Cuiabá e isso se deve

na Comunidade Santa Luzia às 7 h;
na Comunidade Sagrada Família às
8h 30; na Comunidade São João
Bosco às 17h 30 e na Comunidade
São Francisco às 19 horas.
Segundo Padre Evandro
Stefanello, a data é de reflexão e
momento especial de parar e pensar
naqueles que já partiram, afinal eles
se foram, mas deixaram muitos
ensinamentos, por isso a Igreja
convida a todos para participar das
celebrações que acontecerão
respeitando o distanciamento social
e demais medidas de higienização.

ao esforço e empenho conjuntos da
magistrada titular da 1ª Vara de
Família e Sucessões de Cuiabá Dra.
Ângela Regina Gama da Silveira
Gimenez que presidiu o
IBDFAM/MT por vários anos e a
atual presidente, biênio 2020/2022,
Dra. Juliana Giachin. É inegável que
o IBDFAM fomenta o estudo e o
debate sobre todas as questões
atinentes ao Direito das Famílias e
Sucessões no Brasil e, é por meio de
eventos como este, realizado pelo
precursor e jovem núcleo de
Cáceres, criado em 24 de janeiro
deste ano, que as discussões,
pensamentos e ensino tomam corpo
e forma. O evento já ultrapassou as
500 inscrições disponibilizadas,
sendo necessária a ampliação da
transmissão que se dará através do
Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v
=fEFLfDCpTc&feature=youtu.be&
ab_channel=IBDFAM) diante da
procura, fato que só demonstra a
necessidade e interesse em se
discutir o Direito das Famílias e
Sucessões em nosso Estado.
O evento foi idealizado com
o objetivo principal de repensar o
Foto: JCC

Direito e contribuir para superação
dos desafios lançados à sociedade
pela Pandemia que assola o mundo,
evidentemente, buscando o diálogo
interdisciplinar.
Ao longo da
programação haverá discussões
sobre famílias simultâneas;
responsabilidade civil por
desistência na adoção; diversidade e
enfrentamento de estereótipos
impostos pela sociedade; o que o
isolamento social tem nos revelado
sobre as famílias brasileiras; o
direito sucessório por meio da arte
(música) e, ainda, uma reflexão
sobre o Direito de Família PósPandemia.
As palestras serão mediadas
pela comissão organizadora do
evento formada pelos magistrados
Henriqueta Fernanda C A F Lima
(Mirassol do Oeste); Ângela Regina
Gama da Silveira Gutierres Gimenez
(Cuiabá); Pierro de Faria Mendes
(Cáceres); pelos advogados Cibeli
Simões dos Santos, Richard
Rodrigues (Cáceres) e Juliana
Giachin (Cuiabá).
O evento
inaugura o primeiro núcleo regional
do estado de Mato Grosso, situado
em Cáceres, entrada do nosso
pantanal mato-grossense.

Homem é detido pela PM suspeito
de espancar cadeirante em Cáceres

D

urante a madrugada de
segunda-feira (19), a equipe
da PM foi acionada via 190,
para deter um homem que estava
agredindo um cadeirante na Rua São
Luís, no bairro São Lourenço.
No local os policiais
constataram a veracidade dos fatos,
encontrando o cadeirante
identificado pelas iniciais J.C.N.
todo ensanguentado.
A vítima de 41 anos é
morador do Bairro Jardim Lucélia e
apresentava várias escoriações nos
braços, possíveis fraturas, além de
ferimentos na cabeça e no rosto.
De acordo com a polícia, o
suspeito de iniciais W.T.S.F. de 42
anos, tentou fugir do local, ao

perceber a chegada da viatura, e no
desespero deixou para trás as armas
usadas na agressão, sendo um
pedaço de caibro e uma faca.
A vítima relatou aos
policiais, que o suspeito estava
transtornado querendo drogas, e
como ele não tinha para oferecer foi
agredido com pauladas e facadas e
que o mesmo não o matou, porque no
momento da agressão foi salvo por
um indivíduo que passava pelo local.
Diante dos fatos, foi
acionado o Corpo de Bombeiros que
encaminhou a vítima ao Hospital
para atendimento médico.
Momentos após, o suspeito foi
localizado próximo as imediações e
conduzido à Central de Flagrantes.
Foto: PMMT

Arma usada foi deixado no local do crime

Dra Cibele Simões Santos – Diretora do IBDFAM MT em Cáceres
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Candidatos intensificam ações às comunidades rurais e bairros periféricos de Cáceres com visitas e arrastões

Paulo Donizete intensifica visitas
às comunidades rurais e bairros
O
Assessoria

Foto: Assessoria

Candidato a prefeito de
Cáceres pelo PSDB Paulo
Donizete e sua vice Anelise
Silva (DEM) intensificam ações às
comunidades rurais e bairros
periféricos de Cáceres com visitas e
arrastões. “São nas comunidades,
nos bairros e nas portas das casas que
podemos conhecer de forma mais
aprofundada as necessidades e as
carências das pessoas. Nessas visitas
conversamos com os eleitores,
ouvimos suas sugestões, críticas,
elogios e as necessidades de cada
local, e com isso vamos em busca de
soluções para todas as solicitações”,
avaliou Paulo Donizete.
O candidato faz questão de
destacar que vai pegar uma
prefeitura sanada e com equilíbrio
fiscal. “Vamos receber uma
prefeitura bem diferente de quando
Francis Maris recebeu. Muito foi
feito e o que ainda não pode ser
realizado pelo Francis, Paulo
Donizete e Anelise vão fazer, juntos
daremos continuidade aos avanços”,
previu.
Somente no último final de
semana os candidatos visitaram o
Distrito de Vila Aparecida, Mata
Comprida e Laranjeira, promoveram

demandas diagnosticadas está no
nosso plano de governo, um plano
feito para Cáceres e com a
participação da população. Nunca

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

James Cabral reafirma defesa da
agroecologia e agricultura familiar
Assessoria

R

Paulo Donizete e Anelise

arrastão no Jardim Guanabara e
R e s i d e n c i a l Wa l t e r F i d é l i s ,
conversas com feirantes e encontros
em diversos estabelecimentos
comerciais.
A vice-prefeita Anelise

reafirmou o compromisso de
continuar avançando e cada vez mais
proporcionar melhor qualidade de
vida ao povo de Cáceres. “O contato
com os eleitores é fundamental, e
notamos que a maioria das

MÃOS DADAS COM VOCÊ

Eliene e Odenilson devolverão a
cidade para o povo cacerense
Assessoria

O

final de semana foi agitado e
cheio de energia, a candidata
à Prefeitura de Cáceres,
Eliene Liberato (PSB) e seu vice dr.
Odenilson (Republicanos), da
coligação de Mãos Dadas com Você,
estiveram presente em mais alguns
arrastões pelos distritos da região.

vai estar pronto, sempre em
construção de acordo com as
necessidades e prioridades da nossa
cidade”, finalizou Anelise.

Caramujo e Clarinópolis
foram os da vez, por lá, a população
garantiu seu voto numa mulher
guerreira que está lutando para
construir uma gestão mais
humanizada e eficiente, que atenda
de igual para igual a toda população.
No sábado, Eliene e
Foto: Assessoria

Odenilson realizaram um arrastão
pelo bairro Residencial Aeroporto,
tanto nesse bairro como nos distritos,
o maior questionamento feito foi
pela melhoria de água potável e por
mais investimentos na saúde e
educação.
Muito se sentem
abandonados. Eliene garante, que
com a aliança feita, ela fará de tudo
para ter pelo menos o básico
necessário para um melhor bem estar
de todos. Em Clarinópolis a água é
tão de péssima qualidade que muitas
crianças são anêmicas, e por falta de
estrutura médica no local, muitas
vezes ficam sem um atendimento
específico para as mesmas.
Foi pedido também uma
construção de creche para as
crianças, para ajudar também
enquanto os pais trabalham, e claro,
pela educação em si. Está cada dia
mais perceptível o acolhimento que
Eliene e Dr Odenilson estão
construindo. Eles garantem uma
gestão onde manterão o que está
bom, mudar o que está ruim e fazer o
que não foi feito.
Com muito amor, trabalho e
fé, Cáceres terá a melhor gestão de
todos os tempos.

eafirmando o compromisso com
a segurança alimentar da
população cacerense, o
candidato a prefeito James Cabral (PT)
assinou, na manhã de sexta-feira (16),
uma carta-compromisso com propostas
para o desenvolvimento de políticas
públicas voltadas à agricultura familiar e
agroecologia.
O ato, realizado em diversas
cidades brasileiras, aconteceu na
Federação de Assistência Social e
Educacional (FASE). Na data que marca
o Dia Mundial da Alimentação, James
Cabral, que é engenheiro agrônomo,
destacou a importância de debater a
transição para uma agricultura mais
sustentável. “Foi uma importante
reflexão sobre a questão alimentar,
trazendo para candidatos a prefeitos e
vereadores, que defendem a
agroecologia, o compromisso de
ampliar os equipamentos públicos,
como restaurantes comunitários e feiras
livres, e de trabalhar pela diminuição de
agrotóxicos nas plantações”, cita o
candidato.
O documento apresenta 36
propostas, organizadas em 13 campos
temáticos, que integram melhorias em
saúde, educação e infraestrutura,
adaptadas às realidades de cada

município. São boas ideias já colocadas
em prática no país, que evidenciam
diversas possibilidades de intervenção
do poder público municipal.
A iniciativa é resultado da
campanha nacional 'Agroecologia nas
Eleições', lançada por uma rede de
entidades coordenadas pela Articulação
Nacional de Agroecologia (ANA). “A
produção sustentável de alimentos
acontece nos municípios, onde estão
também os consumidores. Em muitos
casos, a própria prefeitura é um dos
compradores desses alimentos, a
exemplo das compras feitas para o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar, o PNAE”, explica Flavia
Londres, engenheira agrônoma e
membro da ANA.
James Cabral é especialista em
Agricultura Familiar e Educação do
Campo, mestre em Genética e
Melhoramento de Plantas, doutorando
em Biotecnologia e Biodiversidade e
vem trabalhando com famílias de
assentamentos na região de Cáceres.
Em visitas a alguns deles, o
candidato também tem destacado a
importância de melhoria nas condições
de estradas, escolas e postos de saúde no
campo, além de apoio à produção e
comércio de alimentos.
Foto: Assessoria

Carta compromisso foi assinada por James Cabral

Arrastão no Caramujo e Clarinópolis
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Elementos de identificação do veículo não correspondem aos apresentados no CRLV

PRF apreende caminhão
adulterado em Cáceres

Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

ALERTA

Cuiabá registra 1º caso de animal
infectado pela Covid-19 no Brasil
O Globo

U

Caminhão com sinal de adulteração

U

m homem, de 39
anos, foi preso e um
caminhão M.Benz foi
apreendido pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) na
tarde desta segunda-feira (19),
em Cáceres.
As equipes que
fiscalizavam na BR-070, km
728, abordaram o veículo

M.Benz/Axor 2544 S, com
placas de Cuiabá/MT. O
veículo estava ocupado apenas
pelo condutor, que apresentou
a documentação solicitada
pelos policiais. Ao realizar
uma fiscalização minuciosa, os
PRFs encontraram
irregularidades entre os
elementos identificadores do

veículo (inclusive a placa) e as
informações presentes no
documento (CRLV).
D i a n t e
d a s
informações, a ocorrência foi
encaminhada para Polícia
Civil de Cáceres, em princípio
por adulteração de sinal
identificador de veículo
automotor.

ma gata, que mora em
Cuiabá, é o primeiro
animal do Brasil a
testar positivo para o novo
coronavírus. O felino tem
poucos meses de idade e teria
contraído a doença de seus
proprietários. No entanto, ela
não apresenta os principais
sintomas da Covid-19.
O teste feito na gata foi
o exame molecular de PCR,
padrão ouro para a detecção do
coronavírus. A veterinária e
professora da Faculdade de
Medicina Veterinária da
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), Valéria
Dutra, foi a responsável pela
testagem do animal. A possível
infecção de outro gato e de um
cachorro está em estudo.
A cientista adverte que
pessoas infectadas pelo
coronavírus devem se manter

isoladas de seus animais. A
gata foi infectada pelo SarsCoV-2 porque teve contato
com os donos durante o
período de isolamento deles.
O caso acende o alerta
para o risco de as pessoas
transmitirem o coronavírus
para os animais. Investiga-se a
hipótese de estes poderem,
então, contaminar gente e
outros bichos. Isso não só
aumentaria os meios de
transmissão quanto os
reservatórios do vírus, apesar
de, por ora, sejam somente
hipóteses, sem comprovação.
Em laboratório, na
China, mostrou-se ser possível
que gatos transmitam a doença
para outros felinos. Mas não se
sabe se podem transmitir para
seres humanos e sequer se o
contágio entre felinos é fácil. A
suposição é de que não seja.
Foto: Reprodução

Gata assintomática testa positivo
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Taxa de ocupação no Estado está em 46,25% para UTIs e 23% para enfermarias

MT registra mais de 136 mil casos, em Cáceres
3.433 pessoas foram diagnosticadas com Covid
Redação c/ Assessoria
Foto: Divulgação

A

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, até a tarde desta
segunda-feira (19), 136.504
casos confirmados da Covid-19
em Mato Grosso, sendo
registrados 3.732 óbitos em
decorrência do coronavírus no
Estado.
Foram notificadas 554
novas confirmações de casos de
coronavírus no Estado. Dos
136.504 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso,
14.483 estão em isolamento
domiciliar e 117.715 estão
recuperados.
Entre casos
confirmados, suspeitos e
descartados para a Covid-19, há
185 internações em UTIs
públicas e 202 em enfermarias
públicas. Isto é, a taxa de
ocupação está em 46,25% para
UTIs adulto e em 23% para
enfermarias adulto.
Em Cáceres o último
boletim epidemiológico registra
9.436 casos notificados, desses
3.433 confirmados, 5.348
descartados, 2.135 recuperados e

Em Cáceres 655 pessoas aguardam resultado do exame

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

655 em investigação. O
documento apresenta ainda que
1.172 pessoas estão em
isolamento domiciliar e apenas
16 estão em unidade hospitalar.
No município 110 pessoas
perderam a vida para a doença.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19 estão: Cuiabá
(26.916), Rondonópolis (9.907),
Várzea Grande (9.704), Sinop
(6.488), Sorriso (6.076), Lucas
do Rio Verde (5.817), Tangará
da Serra (5.488), Primavera do
Leste (4.663), Cáceres (3.433) e
Campo Novo do Parecis
(2.847).
O documento ainda
aponta que um total de 110.457
amostras já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 448 amostras em análise
laboratorial.
O Boletim
apresenta ainda que todos os 141
municípios do Estado
configuram na classificação com
risco baixo para o novo
coronavírus.

FISCALIZAÇÃO
Unemat tem o maior número de projetos aprovados
Em Comodoro, PRF apreende 1.750
em edital de Empreendedorismo e Inovação para MT

kg de agrotóxicos contrabandeados

Hemilia Maia

O

Governo do Estado de
Mato Grosso divulgou na
última sexta-feira (16) o
resultado do Edital da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado
de Mato Grosso (Fapemat) “Rede
de Empreendedorismo e
Inovação de Mato Grosso”. Dos
oito projetos aprovados quatro
foram propostos por equipes da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat). Juntos os
projetos para ambientes de
inovação da Unemat receberão
R$ 598.909,00 que serão
aplicados em quatro
mesorregiões de Mato Grosso.
“A Unemat, por meio da
Agência de Inovação, sente-se
honrada em ser a instituição que
mais submeteu projetos,

aprovando todos e angariando
mais de meio milhão de reais a
serem investidos em inovação no
nosso estado”, disse a diretora da
Agência de Inovação da Unemat
(Aginov/Unemat), professora
Jussara de Araújo Gonçalves.
Os projetos contemplados
foram: Ambiente Unemat de
Empreendedorismo e Inovação
da Região Sudoeste coordenado
pelo professor Diego Piasson;
Centro de Inovação e
Empreendedorismo Risc - Redes
inteligentes e Soluções Criativas
coordenado pelo professor
Robson Gomes de Melo; Criar Centro de Reciclagem e Inovação
em Automação e Robótica, sob
coordenação do professor
Fernando Yoiti Obana e Inova
Foto: Arquivo

Norte - Rede de Inovação e
Empreendedorismo do Norte de
Mato Grosso sob coordenação da
professora Roberta Leal Raye
Cargnin.
Jussara destacou que a
Aginov terá os "embaixadores da
inovação" em cada cidade
envolvida, para aproximar a
comunidade da universidade e
mostrar o quanto a Unemat pode
contribuir na área de
empreendedorismo e inovação do
Estado, por meio dos
coordenadores e professores
envolvidos nestes quatro
projetos. “É um passo importante
para impulsionar a inovação
aplicada na prática dentro e fora
do ambiente acadêmico” disse
Jussara.
O edital da Rede de
Empreendedorismo e Inovação
de Mato Grosso tem por objetivo
acolher e apoiar projetos de
criação ou consolidação de
A m b i e n t e s
d e
Empreendedorismo e Inovação
público ou privado sem fins
lucrativos, através da ampliação e
maior profissionalização das suas
ações, e estruturação de uma rede
de empreendedorismo e inovação
em Mato Grosso. A proposta
conta com a parceria da
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Seciteci)
e da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
(Sedec).

Redação c/ Assessoria

A

Polícia Rodoviária
Federal prendeu três
pessoas e apreendeu uma
carga de 1.750kg de agrotóxicos,
em Comodoro.
O carregamento foi
encontrado por uma equipe da
PRF que patrulhava na BR 174 e,
através de policiamento
orientado por inteligência,
abordou o veículo M.Benz/L
1113, com placas de
Medianeira/PR. O caminhão era
conduzido por um homem, de 28
anos.
Ao fiscalizar a carga do
veículo, foram encontradas 175
caixas de agrotóxicos, contendo
em cada caixa 10 unidades de
1kg.

Durante a ação também
foram encontrados dois veículos
batedores, um Renault/Oroch,
conduzido por um homem, de 51
anos e um GM/Omega,
conduzido por um homem, de 36
anos.
Os envolvidos
informaram aos policiais que
carga estava sendo transportada
de Pontes e Lacerda, com destino
a Diamantino.
O valor estimado da carga
é de 850 mil reais, que somado
aos veículos apreendidos,
ultrapassa 1 milhão de reais.
Ve í c u l o s , c a r g a e
envolvidos foram encaminhados
para Polícia Civil, em Comodoro.
Foto: PRF

Carga avaliada em R$ 850 mil

Unemat tem 4 projetos aprovados
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BRASILEIRO SÉRIE D

Time sul mato-grossense dominou o segundo tempo

Operário Várzea-grandense sofre
derrota e se aproxima da lanterna
Da Redação
Foto: Assessoria

7ª RODADA

Sinop é derrotado pelo Altos do Piauí
e amarga última colocação do grupo
Luan Cordeiro/SN

O Sinop Futebol Clube foi
derrotado, por 2 a 1, pelo Altos do
Piauí, em partida válida pela 7ª
rodada do Campeonato Brasileiro da
Série D, no estádio Felipe Raulino. O
Galo do Norte tentou jogar no
contra-ataque e até conseguiu postar
bem a defesa, mas não foi suficiente
para segurar a pressão dos donos da
casa, que conseguiram impor o
domínio no confronto.
O Sinop ainda jogou parte
do 2º tempo com um a mais, após
Rafael Araújo ser expulso, mas não
conseguiu aproveitar. Os gols do
time piauiense foram marcados por
Betinho e Thiaguinho, e Robinson
descontou para o Galo. Com a
derrota, o time mato-grossense
amarga a última colocação do grupo
A-2, com apenas 6 pontos. Já o Altos,
disparou de vez na liderança e agora
acumula 15 pontos.
O jogo - Aos 6, o Sinop perdeu
chance de abrir o placar. Em boa
troca de passes, Robinson tocou para
Tiarinha, que invadiu a área e achou
José livre. O jogador dominou,

arrumou na esquerda, mas bateu por
cima do gol. Na marca dos 11, de
novo o Galo do Norte chegou bem.
Em jogada trabalhada pela direita, o
ataque conseguiu cruzar, Robinson
se adiantou e desviou, mas a bola
passou pela direita do gol piauiense.
Aos 15, o Altos deu a resposta, em
troca de passes pela direita,
Klenisson deu bom passe, e a bola
sobrou para Juninho Arcanjo, que
bateu firme por cima da meta
sinopense.
Já aos 18, o juiz marcou
pênalti para o Altos. Betinho saiu
cara a cara com o goleiro Teddy, e foi
derrubado. Ele mesmo bateu, alto, de
cavadinha, sem chances de defesa,
dando números iniciais ao placar.
Altos 1 x 0 Sinop. Aos 35 Teddy
evitou o segundo gol. A bola foi
cruzada na área, passou por Juninho
Arcanjo e sobrou livre para
Thiaguinho, que bateu para a boa
defesa do goleiro do Galo do Norte,
espalmando para escanteio. Na
cobrança, a defesa sinopense afastou
de vez.
Foto: Assessoria

O Sinop não se entregou e no
apagar das luzes da primeira etapa
empatou o marcador. Tiarinha
recebeu bom passe, foi para cima,
invadiu a área e deixou Robinson na
cara do gol. O centroavante só teve o
trabalho de empurrar a bola para o
fundo das redes. Altos 1 x 1 Sinop.
Fim da etapa inicial.
No segundo tempo, o jogo
ficou mais truncado e com faltas,
sem boas criações. Já aos 15, Juninho
Arcanjo fez boa jogada e a bola
sobrou para Betinho, que bateu da
entrada da área para boa defesa do
goleiro do Sinop. No minuto
seguinte, em escanteio, a defesa do
Galo do Norte afastou de vez o
perigo. Já aos 20, o time piauiense
ficou com um a menos, após Rafael
Araújo ser expulso por falta dura.
Aos 21, Klenisson deu bom drible no
meio e tocou para Thiaguinho na
esquerda. Ele tentou cruzar, mas
mandou nas mãos do goleiro do
Sinop. Aos 22, pela direita, o ataque
voltou a cruza na área, dessa vez
rasteiro, para nova defesa de Teddy.
E o Altos continuou
atacando, mesmo com um a menos.
Aos 25, Thiaguinho cobrou falta de
longe, de esquerda, com força. A bola
passou pela barreira, e Teddy
conseguiu fazer defesa em dois
tempos.
Já na marca dos 40, o Altos
ampliou o placar. Depois de bate e
rebate dentro da área, a bola sobrou
livre para Thiaguinho, que empurrou
para dentro das redes, no canto
direito rasteiro do goleiro Teddy, sem
chances de defesa. Altos 2 x 1 Sinop.
No apagar das luzes, aos 48, o Sinop
quase empatou. Em cobrança de falta
pela esquerda, a bola foi lançada para
a área, mas ninguém conseguiu
cabecear. Depois disso, não houve
tempo para mais nada e fim de jogo.
Agora, as duas equipes
voltam a medir forças na próxima
quarta-feira, abrindo o returno da
Série D. A partida será, às 15h, no
estádio Gigante do Norte.

Com resultado Operário aproxima da lanterna

A

pós derrota por 3 a 1 para
o Águia Negra (MS), pela
7ª rodada do Campeonato
Brasileiro Série D, no estádio
Ninho da Águia.
Os donos da casa abriram
a partida com o primeiro gol
marcado por Gustavo Bruno aos
16 minutos, o Operário mesmo
atrás do marcador continuou
firme conseguindo empatar aos
40 minutos com Vinícius
Fernandes.
No segundo tempo, o
confronto foi totalmente
dominado pelo time sul matogrossense, Gustavo Bruno

novamente marcou golaço aos 34
minutos. O último gol veio no
final da partida, aos 49, Willian
Cristian marcou o terceiro do
Águia.
Com a derrota, o Operário
Várzea-grandense fica mais
próximo da lanterna, com 7
pontos. Já o time Águia Negra
com 9 pontos, avançou para a 4ª
colocação.
Na quinta-feira, as 15h, o
Operário enfrentará novamente o
Águia Negra, a partida vai
acontecer no estádio Dito Souza e
marca a abertura do returno da
competição nacional.

Sinop amarga última colocação no campeonato
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By Rosane Michels

Sempre em tempo porque todos os dias são deles que cuidam da
nossa saúde, as sinceras homenagens aos discípulos de Hipócrates
pela efeméride registrada no domingo. Que Deus abençoe tuas
mãos, que amenizam a dor e curam as feridas. Que Deus abençoe tua
vida e que continue a guiar tuas mãos e a encher de amor teu
coração, para que sejas sempre o caminho da bondade e da
esperança, para aqueles que depositam suas vidas em tuas mãos.
Pela dedicação, amor e carinho nosso reconhecimento a todos os
médicos aqui representados por uma médica cacerense Monyke
Mendes Gouveia, o nosso Brinde!!!

********************************
********** HORÓSCOPO **********
A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em seu
signo indicando um dia de maior
envolvimento com os processos
de cura relacionados a seu
mundo espiritual. O momento é
ótimo para dedicar-se a um ritual
espiritualista e meditar. Sol em Libra ainda
recebe a tensão de Saturno em Capricórnio
indicando um período de distanciamento e
revisão de alguns relacionamentos, pessoais e
profissionais.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia de boa
comunicação e de equilíbrio nos
processos mentais e intelectuais.
O dia é ótimo para ter aquela
conversa importante, mas
também para firmar projetos e contratos. Sol em
seu signo ainda recebe a tensão de Saturno em
Capricórnio indicando um período de pressão e
mudanças importantes e, muitas vezes,
definitivas.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com emoções
profundas, que apontam para
um processo de transformação e
cura. Não tenha medo do mergulho. Sol em Libra
ainda recebe a tensão de Saturno em Capricórnio
indicando um período de rotina intensa e
inúmeros compromissos e responsabilidades de
trabalho.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia em que
você pode decidir organizar
ganhos e gastos e não se envolver
com atividades financeiras que
incorrem em riscos. O dia é ótimo
para envolver-se em investimentos seguros. Sol
em Libra ainda recebe a tensão de Saturno em
Capricórnio indicando um período de tensão e
pressão emocional, de necessidade de
distanciamento.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia em que
você pode funcionar como um
colo acolhedor para um amigo,
que passa por um período de
dificuldades, mas com
possibilidade de cura, que parte de você. Sol em
Libra ainda recebe a tensão de Saturno em
Capricórnio indicando um período de
enfrentamento de problemas com um filho ou
um romance.

A Lua em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia de paz e
tranquilidade em seu coração. O
dia pode estar relacionado com a
compreensão e cura de
sentimentos e emoções que envolveram um
romance e que trouxeram sofrimento por algum
tempo. Sol em Libra ainda recebe a tensão de
Saturno em Capricórnio indicando um período
de aumento de responsabilidades com uma
equipe.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia que, se
você puder, tire para cuidar de si
mesmo, com toda dedicação e
carinho, pensando em você como
um ser de vários aspectos e olhe para cada um
deles: seu corpo, emoções, mente e espírito. O dia
pode envolver cura. Sol em Libra ainda recebe a
tensão de Saturno em Capricórnio indicando um
período de tensão familiar e doméstica.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciamento, de contato com
seu mundo emocional, que
passa por um momento de cura e recuperação
do equilíbrio. Sol em Libra ainda recebe a
tensão de Saturno em Capricórnio indicando
um período de aumento das responsabilidades e
compromissos de trabalho. Procure preservarse.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia que pode
envolver a cura de emoções e
sentimentos que fizeram com que
você fechasse seu coração. Uma
pessoa especial que mexe com
você, pode surgir como bálsamo. Sol em Libra
ainda recebe a tensão de Saturno em Capricórnio
indicando um período de interiorização e
necessidade de distanciamento. Você estará mais
calado e interiorizado.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia de maior
envolvimento com novos e
antigos amigos. Um amigo
próximo para estar em um
momento de cura, depois de
muito tempo enfrentando problemas. Sol em
Libra ainda recebe a tensão de Saturno em
Capricórnio indicando um período de aumento de
responsabilidades com um projeto de
publicações e internet.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia
delicioso para estar em casa
juntos dos seus. O dia é ótimo
para dedicar-se a afazeres
domésticos, para colocar as leituras em dia,
para refletir sobre o passado infantil. Tudo isso
pode ser imensamente curativo. Sol em Libra
ainda recebe a tensão de Saturno em
Capricórnio indicando um período em que você
deve cuidar de seu dinheiro.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Quíron em
Áries indicando um dia de boas
novidades relacionadas ao
trabalho e às finanças. Um
projeto ou contrato envolvendo o
aumento de seus rendimentos e lucros pode ser
aprovado. Sol em Libra ainda recebe a tensão de
Saturno em Capricórnio indicando um período
em que você deve se envolver somente com
transações financeiras seguras.

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

Vivas ao querido amigo Edson Flavio!
Que no domingo celebrou data nova
recebendo desde cedo em suas redes
sociais os abraços calorosos dos amigos.
Compartilhamos hoje nosso abraço
sincero com votos de felicidades e
desejos que a vida continue sorrindo e
presenteando você com as melhores
graças, com muito amor e muita saúde.

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

No mundo colorido do reino infantil, apagou mais uma velinha
a gatinha Gabriela, filha do casal Leandro Martins e Carolina
Sampaio, que festejou a data com direito a balões, bolos e
muitos parabéns. Que Papai do Céu derrame bênçãos de
saúde, paz e felicidades.

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

Flores multicoloridas e perfumadas a
aniversariante do dia Adriana Barbosa
Barros, que festeja a data no aconchego
do lar e recebe o carinho mais que
especial dos familiares e rol de amigos.
Um ano repleto de coisas boas, saúde e
conquistas são os votos dessa coluna.
Feliz Aniversário!

