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FESTEJOS

Foto: Divulgação

Diocese de São Luiz realiza almoço e
carreata em homenagem ao Padroeiro
Os tradicionais festejos em honra a São Luiz ganharam um tom
diferente em 2020. Nem a pandemia impediu os fiéis de festejarem o Santo
Padroeiro da cidade, a Live realizada ontem foi a prova viva disso. Para
hoje, terça-feira, 25, quando se comemora o seu dia, a comunidade
católica, irá celebrar a data com uma carreata religiosa pelas principais ruas
e avenidas. A carreata esse ano substitui a tradicional procissão em
decorrência da pandemia do novo coronavírus. Página 03

INCLUSÃO

Apae de Cáceres realiza Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Comunidade católica celebra Dia do Padroeiro

IRREGULARIDADES

PM flagra crime ambiental na zona rural de
Cáceres e multa fazendeiro em R$ 150 mil
Foto: PA

Seguindo o calendário nacional, a Apae de Cáceres está realizando
a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O
evento que teve início na sexta-feira,21, tem o objetivo de envolver
diferentes segmentos da sociedade por uma conscientização e colaboração
em prol do tema “Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão
Social.
Página 03

APOIO

Nova UPA recebe cadeiras de roda
e banho do Rotary Club de Cáceres
Mesmo diante do
momento delicado vivido em
função da pandemia do
coronavírus, os rotarianos dão sua
contribuição na esperança de
colaborar com o atendimento das
instituições que lutam pela saúde
da comunidade cacerense e
região.
Página 06

Crime foi descoberto por denúncia

Policiais do Batalhão Ambiental autuou o proprietário de uma fazenda, na comunidade de Laranjeira I,
Zona rural de Cáceres, por construção de ponte e desvio de curso d'água. O crime ambiental foi flagrado no
sábado, 22, após denúncia formalizada na 4ª Companhia Ambiental de Cáceres. Página 04
Foto: Arquivo Pessoal

GRADUAÇÃO

CLIMA ADVERSO

Baixas temperaturas provocou morte de vários
animais em Reserva do Cabaçal e Salto do Céu
A onda de frio que atingiu
Mato Grosso neste fim de semana
provocou estragos em fazendas
da região sudoeste. Segundo
relatos de pecuaristas das cidades
de Reserva do Cabaçal e Salto do
Céu, o frio que fez na madrugada
de sábado para domingo, 23,
vitimou diversos bovinos da raça
nelore. Página 05

No dia do Soldado, cacerense é
promovido a Tenente Coronel
Cercada de tradição e simbolismo, a promoção de
um militar a um novo posto ou graduação é um momento
de alegria a ser compartilhado com os familiares e colegas
de farda. Assim nada mais justo que neste dia 25 de agosto,
em que celebra o Dia do Soldado, ser escolhido para
promover e homenagear aqueles que estiveram na linha de
frente nas batalhas e outros que, diariamente, estão
vigilantes nas fronteiras do país.
Basto é promovido a Tenente Coronel

Berlinda Tupiniquim

Página 03
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Berlinda Tupiniquim
EDITORIA

GOLPES WHATSAPP
Dados da Superintendência do Observatório da
Violência da Secretaria de Estado de Segurança
Pública revelam que o estelionato por whatsApp
teve um aumento de 16%. No topo da lista dos
registros estão estão clonagem de WhatsApp
(23.9%), seguidos de uso indevido de dados
pessoais (15,7%), boleto falso (10.7%), golpe por
sites de comércio eletrônico (8,4%), venda
simulada/produto não entregue (7,4%), golpe por
redes sociais (6,6%), cartão clonado (6.6%), site
falso (1,9%), golpe por contato telefônico funcionário bancário (0.8%) e golpe do falso
sequestro (0,4%), dentre outros. Somente no
primeiro semestre deste ano 4.305 pessoas caíram
no golpe de estelionato em Mato Grosso. Portanto
as autoridades alertam, todo cuidado é pouco.
ALMT COVID
Os casos confirmados da Covid-19 em Cuiabá e
Várzea Grande e o aumento da taxa de incidência
do novo coronavírus entre os servidores da
Assembleia Legislativa levaram o presidente em
exercício, deputado João Batista do Sindspen, a
prorrogar por mais cinco dias o retorno das
atividades administrativas presenciais no
Parlamento estadual.
Porém, as atividades
estritamente essenciais para o funcionamento da
Casa de Leis foram mantidas. Entre elas, estão as
sessões ordinárias e extraordinárias, audiências
públicas, reuniões das lideranças partidárias e as
reuniões das comissões permanentes. Em caso de
evolução das condições sanitárias nas duas
cidades, o prazo pode ser prorrogado. De
segunda-feira (24) até sexta-feira (28), está
mantido o funcionamento presencial apenas para
atividades essenciais ao Parlamento
DOAÇÃO JBS
A JBS cumprindo seu papel social, entregou na
sexta-feira seis bombas de infusão e três
eletrocardiógrafos com carrinho à Sociedade
Lacerdense de Beneficência de Pontes e Lacerda,
que na semana passada já havia recebido dois
desfibriladores. Já para o Fundo Municipal de
Saúde foram direcionados, nos últimos dias, sete
termômetros clínicos digitais auxiliares. Essas
doações fazem parte do seu programa Fazer o
Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com
Solidariedade.
MONITORAMENTO
Com o contrato do serviço renovado, o Estado de
Mato Grosso será beneficiado pelo Sistema de
Monitoramento da Cobertura Vegetal, por mais
um ano. A partir do novo acordo, foram feitas
melhorias no sistema, como a geração de índices
de vegetação e a automatização de laudos que irão
subsidiar a lavratura de autos de infração. A
ferramenta, que utiliza imagens dos satélites de
alta resolução da constelação Planet, monitora
alterações na cobertura vegetal a partir de um
hectare. Com resolução especial de três metros, as
imagens possibilitam a rápida detecção de
desmatamento e exploração florestal ilegais.
Também é possível apurar o comportamento do
fogo em casos de incêndios florestais e
acompanhar a regeneração da vegetação nativa.
PEC FUNDEB
A votação da proposta de emenda à Constituição
que torna permanente o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) acontece hoje terça-feira (25), às 16
horas. A PEC 26/2020 será o único item da pauta
de votações e, caso aprovada, deverá ser
promulgada no dia seguinte em sessão do
Congresso. Além de tornar o Fundeb uma política
permanente de Estado, a PEC aumenta em 13
pontos percentuais a participação da União nos
recursos destinados ao Fundeb. O texto ainda
altera a forma de distribuição dos recursos da
União entre os estados. O texto foi fruto de
consenso entre os parlamentares e vem sendo
debatido desde o início de 2019. O Fundeb
atualmente representa 63% do investimento
público em educação básica. Se o fundo não
existisse, estima-se que os valores mínimos de
aplicação em educação girariam em torno de R$
500 por aluno/ano nos municípios mais pobres do
Brasil. Com o Fundeb atual esse investimento é
em torno de R$ 3.600. Com a PEC, esse valor
deve aumentar cerca de 50% até 2026, podendo
alcançar o valor de R$ 5.500.

Por não ter tsunami, terremotos,
guerras, atentados terroristas e demais mazelas
afins, a Berlinda Tupiniquim denominada Brasil,
seria o melhor país do planeta, não fosse certos
tipos que aqui nasceram ou para cá migraram e
assumiram poderes contrastantes com uma
democracia real, séria e legítima.
Claro, que estamos ás voltas com uma
pandemia (sem hipérbole, global), evento
aziago, que por falha de alguns, que são muitos,
ditos poderosos, já ceifou mais de 110 mil vidas
no patropi, sabidamente provado, que, houvesse
melhor política social e controle sério da
situação, milhares de mortes teriam sido
evitadas.
Sem querer julgar, apontar este ou
aquele e ou condenar por antecipação fulano ou
sicrano, cediço que até nesta praga da segunda
década do século XXI, os espertalhões agem de
forma suspeita, quiçá corrupta, malversando
erários, alguns por ação, outros por omissão e a
maioria, ciente da impunidade.
Nessa Berlinda Tupiniquim, paraíso
sem fiscal de tantos meliantes, vigaristas e
ladrões, muitas vezes o golpe vem pelo telefone,
senhas clonadas de cartões de incautas vítimas,
limpa a conta de coitados e ninguém vai pra
cadeia. Enquanto isso, políticos empoderados
pagos pelo povo, empestam as redes de fakenews e fica o dito pelo não dito na balança
emperrada; usa a internet pra xingar autoridades
de lixo, sob o argumento sórdido de liberdade de
expressão; a economia oficial taxa a Selic em
menos de 3% ao ano, (base de reajuste para o
salário mínimo e a poupança) enquanto se
empresta no consignado em juros de mais de
20% ao mês e tá tudo certo. Nessas parafernais
tem gente na fila da fome, micro-desempresário
vendendo o almoço pra comprar a janta e a

ameaça de novos impostos.
O prejú tem sido grande pra quem é
honesto, meios de comunicação a beira da
falência, sobretudo os que não rezam a cartilha
do poder atrás de migalhas. Nas telinhas,
reclames milagreiros garantem a sobrevida dos
canais. Vende-se de tudo, seca barriga, fim do
colesterol, redução de rugas, nasce cabelos, cura
unheiros, aumenta bilau e os cambaus. Absurdo?
Nada a estranhar na terra de Cabral, a Berlinda
Tupiniquim, onde charlatões vendem placebos

milagreiros pra matar a Covid-19 e de tabela vez
por outra, despachar pacientes, num desrespeito
à ciência e a OMS.
Passa a régua, senhores, que aqui,
foragidos da justiça curtem prisão domiciliar,
outra faceta da tal pandemia que mata pobre e
livra ricos, aleluia, truco! Ainda bem, que
festinhas de despedida de solteiro tem despedido
alguns abusados, curtindo em UTI's a rebordosa.
Precisa falar mais? Melhor continuar lendo o
Correio Cacerense em isolamento, né mesmo?

Os três pilares do crescimento econômico pós-pandemia
Para retomarmos a economia, é
necessário observar três pilares: histórico,
econômico e regional, minha afirmação é
baseada na experiência de empresário no
segmento de materiais de construção em Cuiabá,
há 40 anos.
Tenho recebido muitas visitas, e
consultas de empresários e comerciantes em
busca de suporte, de uma saída para seus
negócios. O momento é bastante delicado, pois a
Covid-19 e seus efeitos negativos com prejuízos
econômicos, sociais e na saúde atingem todos.
Minha orientação sempre foi para
manter a esperança e o foco, pois é o momento de
cada um repensar seu negócio para atender as
medidas de biossegurança. Precisamos
reinventar o comércio e a maneira de vender.
É bom lembrar que, historicamente,
após uma crise mundial a economia tem uma
retomada muito rápida, as perdas causadas pela
Covid-19 serão recuperadas, a expectativa é que
ainda seja no último trimestre de 2020, e em
2021 seja um dos melhores cenários econômicos
dos últimos anos.
Um dos motivos, é que devido ao
período em que o comércio ficou fechado, o
consumo ficou represado. Quem estava em casa
confinado comprava somente o básico para
sobreviver. Já temos registros de aumento nas
vendas do varejo, então quando a Covid-19 for
embora de vez, esse consumidor virá com força
para comprar.
Por isso, volto a ressaltar: é preciso que
cada um prepare seu negócio e suas equipes
porque vem aí um novo consumidor no póspandemia. Empresários e comerciantes precisam
estar preparados para um novo conceito de
atendimento ao consumidor. A internet e o

delivery estão aí exigindo de cada um adaptações
e mudanças urgentes para sobressair num
mercado altamente competitivo.
Com acesso à internet, o consumidor
que tinha medo de usar o cartão de crédito (eu me
incluo nisso), perdeu esse medo. Estou usando a
internet e descobrindo um mundo novo de
compras que tem um preço diferente.
E por que essa diferença? Porque nas
lojas físicas temos uma carga tributária muito
pesada. É exatamente nesse ponto que o Estado
tem que fazer sua parte e diminuir essa alíquota
para que nossos produtos dentro de Mato Grosso
fiquem mais competitivos. Caso contrário,
nossas lojas físicas vão virar showroom do
consumidor que vai até a loja, fotografa o
produto e o código de barras. Depois, entra na
internet e compra o mesmo produto por um preço
mais em conta. E esse consumidor está correto
porque temos que olhar a economia no nosso
bolso.
Conclamo empresários e comerciantes
para repensarmos nossos negócios, mas o Estado
tem que vir junto, diminuir a tributação e ser
menos cobrador de impostos. E vamos olhar a
médio e longo prazo, preparando nossos
negócios para o final de ano porque a economia
começa a girar.
Bem, e o fato econômico merece nossa
atenção: nós brasileiros estamos acostumados
com a inflação relativamente alta, com juros de
10%, 15% ao mês, mas hoje são vários
investidores que estão com dinheiro nos bancos
recebendo juros atualmente na casa dos 2% ao
ano, na taxa Selic.
São indicativos de que esse dinheiro
investido em poupança e várias formas de
aplicações financeiras vai sair e vir para o

EXPEDIENTE

mercado. Vai haver reforma de casa, troca de um
carro novo, um investimento dentro do
comércio, uma construção nova. A tendência é
de investir em si próprio e na família. Viajar e
fazer passeios para conhecer as belezas de Mato
Grosso, do Brasil e do mundo, ao invés de ficar
recebendo 2% ao ano com o dinheiro parado no
banco.
O momento também é propício para
renegociação de dívidas com juros baixos. A
Selic, que é a taxa básica de juros da economia,
está em 2% ao ano. Quem for postergar dívidas
não deve aceitar pagar taxa de juros alta, pois
com uma taxa baixa, é possível pagar a médio, e
longo prazo.
Mais um ponto positivo para Mato
Grosso, é a alta do dólar frente ao real, pois
somos líder em produção de comodities e de
proteínas no Brasil, com isso, as exportações
ficaram mais atrativas para os produtores do
Estado, e o dinheiro do agronegócio movimenta
a economia.
Com a “engrenagem rodando”, o
comércio e os negócios voltam a vender bem,
permitindo o ganho de dinheiro, fomentando a
geração de empregos, permitindo que milhares
de famílias continuem com renda. E o Estado
recolhe os impostos, e pode reverter em saúde,
educação, segurança e infraestrutura para todos
os cidadãos.

___*** José Wenceslau de Souza Júnior é
presidente da Fecomércio, Sesc, Senac e
Sindcomac em Mato Grosso, e comerciante há
m a i s d e 4 0 a n o s . E m a i l :
presidencia@fecomerciomt.org. br
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FESTEJOS

Santa Missa no estilo Drive-in será na Praça de Eventos da Sicmatur

Diocese de São Luiz realiza almoço e
carreata em homenagem ao Padroeiro
Da Redação
Foto: Arquivo

o cardápio está simplesmente
delicioso: Risoto de frango,
rocambole de carne e salada mix.
O Pároco da Paróquia de
São Luiz de Cáceres, Padre Evandro
Stefanello, ressalta, que diante da
realidade que vivenciamos de muito
sofrimento e dor por causa da
COVID-19, surgiu para eles o difícil
dilema de como realizar a festa de
São Luiz. “Fizemos adaptações na
programação religiosa, cumprindo à

risca as medidas sanitárias e
distanciamento, impostas pelos
órgãos de Saúde, adiamos alguns
eventos, como o Festival de Prêmios
e a Corrida de São Luiz, e vamos
realizar a Live. “Convido todos os
católicos a estarem conosco hoje em
mais um momento de louvor. Esta
também é uma oportunidade de você
fazer sua doação pessoal, neste
tempo que realmente precisamos da
ajuda dos fiéis”, conclama Padre

INCLUSÃO

Apae de Cáceres realiza Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Da Redação

S

Padre Evandro Stefanello

O

s tradicionais festejos em
honra a São Luiz ganharam
um tom diferente em 2020.
Nem a pandemia impediu os fiéis de
festejarem o Santo Padroeiro da
cidade, a Live realizada ontem foi a
prova viva disso. Muito show, com
participações especiais e
homenagens ao padroeiro.
Para hoje, terça-feira, 25,
quando se comemora o seu dia, a
comunidade católica, irá celebrar a
data com uma carreata religiosa
pelas principais ruas e avenidas. A

carreata esse ano substitui a
tradicional procissão em
decorrência da pandemia do novo
coronavírus.
Marcada para as 17 horas
com saída da Praça da PM, a carreata
com a imagem de São Luiz seguirá
pela Avenida 7 de Setembro,
entrando na Padre Cassemiro até a
praça da feira, seguindo pela Rua
Costa Marques, General Osório,
sentido a Cavalhada, culminando na
Praça de Eventos da Sicmatur onde
será celebrada a Santa Missa no

estilo Drive-in. E para os fiéis que
não possuam veículo, será reservado
um espaço em frente ao palco, com
cadeiras dispostas a uma distância de
1,5m, onde será exigido o uso de
máscaras.
Na programação de hoje
também o tradicional almoço de São
Luiz, por apenas R$ 20,00. Nesta
edição remodelada,
o almoço
deverá ser retirado no Centro
Paroquial de Pastoral, sito a Avenida
7 de Setembro, ao lado da Igreja
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

GRADUAÇÃO

No dia do Soldado, cacerense é
promovido a Tenente Coronel

eguindo o calendário nacional, a
Apae de Cáceres está realizando a
Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla. O
evento que teve início na sexta-feira,21,
tem o objetivo de envolver diferentes
segmentos da sociedade por uma
conscientização e colaboração em prol
do tema “Protagonismo Empodera e
Concretiza a Inclusão Social”, que foi
definido com o objetivo de fomentar o
debate e as ações estratégicas voltadas
para o destaque da visibilidade e do
papel da pessoa com deficiência
intelectual e múltipla na sociedade, bem
como de sua efetiva inclusão social.
Embora a pandemia tenha
alterado a rotina de todo mundo, a
diretora Fabiana Doro explica a
reportagem do Correio Cacerense que a
programação local será durante a
semana e incluirá o compartilhamento
de fotos, histórias e depoimentos de pais
e alunos que serão apresentados a
comunidade através de reportagens na
TV, jornal, rádio e uma roda de conversa
com o psicólogo clínico Adir S.
Machado Jr.
Fabiana, destaca também o

empenho de toda a equipe diretiva e
pedagógica da APAE na preparação das
atividades, kits de guloseimas e cestas
básicas que serão entregues aos alunos e
que integram a programação da Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla.
“A APAE em Cáceres trabalha
com crianças, jovens e adultos e conta
hoje com 110 alunos matriculados, que
são atendidos com técnicas motoras
associadas a trabalhos pedagógicos e
lúdicos, bem como atividades
esportivas, com participação em eventos
culturais visando melhorar a qualidade
de vida de cada assistido. Para isso é
imprescindível manter convênios com
entidades públicas Estaduais e
Municipais, parcerias com empresas,
grupos de voluntários da comunidade e
participação da sociedade como um todo
em eventos e promoções, assim como
doações e arrecadações de fundos,
comenta Fabiana.
Toda a população poderá estar
prestigiando a Semana nos canais do
Youtube, Facebook e Instagram da
APAE de Cáceres. O evento segue com
programação até dia 28, sexta-feira.

Da Redação

Foto: Arquivo Pessoal

C

ercada de tradição e
simbolismo, a promoção de um
militar a um novo posto ou
graduação é um momento de alegria a
ser compartilhado com os familiares e
colegas de farda. Assim nada mais justo
que neste dia 25 de agosto, em que
celebra o Dia do Soldado, ser escolhido
para promover e homenagear aqueles
que estiveram na linha de frente nas
batalhas e outros que, diariamente, estão
vigilantes nas fronteiras do país.
Soldados hoje que se fazem
representar por um filho nascido de
nossa terra, Leandro Basto Pereira, que é
promovido ao posto de Tenente Coronel
do Exército Brasileiro, em justo
reconhecimento pela sua brilhante
carreira.

O Tenente-Coronel Basto
nasceu em Cáceres no dia 28 de
fevereiro de 1978 e, desde sua mais tenra
infância, o Exército Brasileiro faz parte
da sua história. Filho do Cabo Nivaldo
Pereira (in memorian) e da Vereadora
Elza Basto Pereira, criou-se nos
destacamentos de fronteira do Comando
de Fronteira Jauru.
Impulsionado pelo exemplo do
pai e pela orientação e apoio familiar,
priorizou os estudos e no ano de 1995 foi
aprovado no concurso de admissão à
Escola Preparatória de Cadetes do
Exército (EsPCEx), porta de ingresso
para se tornar Oficial Combatente.
O sucesso na realização do
Estágio Tático de Blindados, no Curso
de Operações na Selva, no Curso de
Foto: Arquivo Pessoal

Aperfeiçoamento de Oficiais e na
Escola de Comando e Estado Maior do
Exército demonstra sua dedicação ao
longo dos seus 24 anos de carreira.
Destacam-se a sua participação
na Missão de Paz no Haiti em 2008 e na
Operação Acolhida no Estado de
Roraima, referente ao movimento
migratório forçado dos venezuelanos no
ano de 2018.
Nossos parabéns a todos os
soldados, homens e mulheres que
compõem as Forças Armadas, uma das
instituições nacionais de maior
credibilidade perante a população.
Parabéns, também, em especial, ao
Tenente-Coronel Leandro Basto Pereira
pela dedicação e consequente
promoção, fato que eleva o nome da
cidade de Cáceres e serve de estímulo à
constante busca do auto
aperfeiçoamento.

Fabiana Doro – Diretora da APAE

Filho de Cáceres, Basto é promovido no dia do Soldado
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Foram emitidos autos de inspeção, infração e termos de embargo e interdição

PM flagra crime ambiental na zona rural de
Cáceres e multa fazendeiro em R$ 150 mil

Da Redação

Foto: PA

de um dreno, no entanto foram
constatadas duas irregularidades.
De acordo com os
militares, os funcionários da
propriedade disseram que a
irregularidade teria sido feita por
um antigo funcionário, mas
percebido pelo gerente da
fazenda que comunicou a Sema.
Ele se comprometeu reparar o
dano causando.
Os policiais perceberam

ainda a construção irregular de
uma ponte sobre um córrego.
Com base nas irregularidades
encontradas, os policiais
aplicaram duas multas, uma no
valor de R$ 50 mil, pela
construção da ponte. A segunda,
no valor de R$ 100 mil devido a
mudança no curso d´água. Foram
emitidos autos de inspeção,
infração e termos de embargo e
interdição.

TRÁFICO

PRF prende passageira com
maconha em Pontes e Lacerda
Da Redação

Irregularidades identificadas na propriedade

P

oliciais do Batalhão
Ambiental autuou o
proprietário de uma
fazenda, na comunidade de
Laranjeira I, Zona rural de
Cáceres, por construção de ponte

e desvio de curso d'água. O crime
ambiental foi flagrado no
sábado,22, após denúncia
formalizada na 4ª Companhia
Ambiental de Cáceres.
No local, os policiais

constataram a veracidade da
denúncia. Era visível a extensa
área devastada. A autorização
junto à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente era referente à
picada na mata, não a construção

FIM DA LINHA

PM descobre e prende caseiro por
furto de gado em Conquista D'Oeste

Redação c/ Assessoria

M

ulher de 23 anos é
presa pela Policia
Rodoviária Federal
transportando aproximadamente
6,6 kg de substância análoga a
maconha.
A prisão se deu na manhã
de ontem, por volta das 8h 25, na
cidade de Pontes e Lacerda,
durante a abordagem ao ônibus
que fazia linha de Rio Branco-AC
a Goiânia-GO.
De acordo com os
policiais, ao realizarem
abordagem aos passageiros, foi
percebido pelos agentes um certo

nervosismo por parte da
passageira que informou viajar de
Porto Velho-RO até Cuiabá.
Diante das suspeitas,
através do bilhete de passagem da
jovem, foi localizado em sua
mala que estava no
compartimento de bagagens do
ônibus o entorpecente.
A droga que estava
embalada em bexigas, tinha como
destino final a cidade de Cuiabá.
Assim a passageira foi
encaminhada a Polícia Civil de
Pontes e Lacerda, para
providencias.
Foto: PRF

P

oliciais militares do
Núcleo de Conquista
D'Oeste prenderam no fim
de semana, dois homens por
furto, na área rural da cidade.
Os agentes foram
informados pelo dono de uma
fazenda que seus bois estavam
sendo furtados. Ele contou que
viu quando um caminhão
boiadeiro passava pela sua

propriedade.
Devido à situação, foi
montada uma barreira na BR-174
com apoio dos policiais da cidade
de Nova Lacerda. Como
esperado, o motorista foi parado.
No veículo estavam oito cabeças
de gado com as iniciais do senhor
que fez a denúncia.
O motorista alegou ter
sido contratado por um homem,
Foto: PMMT

Gado já estava embarcado no caminhão para entrega

passou o primeiro nome e que
deveria deixar o gado em uma
fazenda em Nova Lacerda. A
pessoa indicada seria funcionário
da vítima e morava na
propriedade. Ele teria ajudado a
colocar os animais no caminhão.
Os policiais foram até o
denunciado. Ele confessou que
estava vendendo o gado do
patrão, mas não sabia precisar
quantos. Disse ainda que teria
feito três negociações e apontou
um dos compradores.
Os militares foram até a
propriedade e confirmaram a
informação. O homem alegou
que não sabia que o gado era
furtado, pois acreditava estar
negociando com o proprietário e
também foi preso.
O motorista do caminhão
foi caracterizado no BO como
testemunha, segundo apurado,
ele não sabia da ação criminosa.
O dono da fazenda disse que
sentiu falta de 36 cabeças de
gado. Os policiais ainda
apreenderam uma espingarda
calibre 22, com 11 munições,
com o caseiro.
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Droga seria entregue na capital
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CLIMA ADVERSO

Centenas de animais morreram em decorrência do frio na região

Baixas temperaturas provocou morte de vários
animais em Reserva do Cabaçal e Salto do Céu
Redação c/ CR

Foto: Amauri Nazário Pinheiro

mais novos e que estavam em
campo aberto. “Nessa
propriedade, não temos mata
junto ao pasto, a não ser na beira
do córrego, onde é ainda mais
frio. Os animais que morreram,
certamente ficaram expostos ao
vento e ao frio, algo que nunca
ocorreu aqui. Tanto é, que em
outra propriedade que temos, os
animais conseguiram se abrigar
na mata e não houve nenhum
caso.”
O criador José Ginevaldo
Vitório, da fazenda Recanto das
Águas, também foi surpreendido
pela morte de cinco animais da
raça nelore. Em sua fazenda, o
rebanho de 350 bovinos sofreu
com a queda brusca de
temperatura. “Nunca vimos isso
antes.
Perdemos cinco vacas da

AÇÃO POLICIAL

Pecuaristas se surpreenderam com morte dos animais

A

onda de frio que atingiu
Mato Grosso neste fim de
semana provocou
estragos em fazendas da região
sudoeste. Segundo relatos de
pecuaristas das cidades de
Reserva do Cabaçal e Salto do
Céu, o frio que fez na madrugada
de sábado para domingo, 23,
vitimou diversos bovinos da raça
nelore.
De acordo com
informações, nessas duas
cidades, que ficam em uma região
mais alta, a sensação térmica

chegou a 0 °C, algo
extremamente incomum em
Mato Grosso.
Para o criador de gado
nelore P.O, Amauri Nazário
Pinheiro, foi um choque na
Fazenda Iruama, em Reserva Do
Cabaçal. Ao sair para ver os
animais, encontrou 12 já sem vida
e outros oito deitados. “Nós
encontramos esses animais
mortos por causa do frio.
De acordo com o criador, o
prejuízo até agora registrado é de
R$ 150 mil.

raça nelore, mas tivemos vizinhos
que foram muito mais
impactados. Tivemos relatos de
produtor que tem de 50 a 60
animais em confinamento, e que
perderam até 20 animais”,
contou.
Segundo o pecuarista, em
um raio de 20 quilômetros de sua
propriedade, pelo menos 200
animais morreram com o frio,
sobretudo bezerros de dois anos e
meio a três anos. Além dos
animais de rebanho, foram
encontrados animais silvestres
sem vida no campo.
“O frio foi tão intenso,
que eu encontrei um porco
espinho, conhecido como Luis
Caxeiro, sem vida no campo.
Também morreram garças,
passarinhos e até morcegos”,
finalizou.

Segundo ele, os casos
foram generalizados na cidade.
“No meu vizinho de frente, 27
bovinos morreram de frio. No
outro vizinho, contaram até agora
21, em outra propriedade foram
cinco e, em uma fazenda mais
perto da estrada, mais dois.
Acredito que apenas por esses
casos próximos, tivemos pelo
menos 100 animais que
morreram de frio na cidade,
comentou.
O pecuarista diz que os
animais que morreram foram os

Polícia Civil detém padrasto suspeito de
estupro contra enteada em Comodoro
Assessoria PJC

A

Polícia Civil de
Comodoro prendeu neste
sábado (22) um homem
suspeito pelo crime de estupro de
vulnerável contra uma
adolescente de 13 anos. O homem
que teve a prisão preventiva
decretada pela Justiça cometeu o
crime contra a própria enteada.
A mãe da adolescente
procurou a base da Polícia Militar
na sexta-feira (21) informando
que a filha havia relatado sobre os
abusos praticados pelo padrasto.
Os abusos ocorriam mediante
ameaça.
Caso a adolescente não
aceitasse ou contasse para
alguém, o suspeito ameaçava
matar a mãe da garota. Detido
pelos policiais militares, o
suspeito foi conduzido à
Delegacia de Comodoro, onde
foram adotados os procedimentos
de praxe.
Conforme relato das
próprias vítimas, os fatos
ocorreram há tempos atrás. Após
a conclusão dos depoimentos e do
interrogatório do suspeito e não
havendo nenhuma hipótese de
flagrante delito prevista no
Código de Processo Penal, foi

feita a liberação do suspeito.
Diante das informações obtidas e
indícios de materialidade e da
autoria, o delegado plantonista
Maurício Maciel representou
pela prisão preventiva do
suspeito.
As vítimas foram
acomodadas em uma instalação
segura e uma equipe de policiais
civis fez o monitoramento do
suspeito até que o pedido de
prisão fosse analisado.
Após a expedição do mandado
judicial, por volta das 18h deste
sábado os policiais localizaram o
suspeito em um escritório de
advocacia da cidade. Após sair do
local, o homem foi preso.
O delegado destaca o
apoio do Ministério Público
Estadual na ação policial e no
processamento da representação
pela prisão preventiva do
suspeito.
“A atuação da Polícia
Civil deve sempre ser técnica e
jurídica, visando apurar a verdade
dos fatos e responsabilizar os
criminosos por meio da
investigação criminal, sem
desrespeitar a lei”, pontua o
delegado Maurício Maciel.
Foto: Reprodução

Delegado destaca apoio do MP na ação
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Projeto Banco Ortopédico, já é desenvolvido há mais de vinte anos pelo Rotary

Nova UPA recebe cadeiras de roda
e banho do Rotary Club de Cáceres
Da Redação
Foto: JCC

entregues ao coordenador do
PAM Marcelo de Oliveira
Maciel, que agradeceu ao Rotary
pelo apoio, ressaltando que a
contribuição auxiliará muito no
atendimento, uma vez que grande
parte dos pacientes precisam para
o transporte, devido alguma
fragilidade de saúde ou
procedimento médico.
Para a presidente, os
clubes de Rotary são
comprometidos com o ideal de
servir, e o Projeto Banco
Ortopédico, que já é

desenvolvido há mais de vinte
anos, vem fazendo a diferença na
cidade e região, dando auxílio aos
que necessitam temporariamente
ou definitivamente desses
equipamentos.
Segundo ela, essas ações
são reflexos do apoio
incondicional da sociedade que
abraça os eventos rotários, bem
como emendas parlamentares
que tem sido um impulso na
condução dos trabalhos, e quem
ganha com tudo isso é a
comunidade.

FALTA DE ÁGUA

Promotoria de Justiça aplica pesquisa sobre
qualidade no fornecimento de água em Jauru
Assessoria

A

Rotarianos entregam cadeiras ao coordenador do PAM

M

esmo diante do
momento delicado
vivido em função da
pandemia do coronavírus, os
rotarianos dão sua contribuição
na esperança de colaborar com o
atendimento das instituições que

lutam pela saúde da comunidade
cacerense e região.
Nesse contexto, a
presidente do Rotary Club de
Cáceres, Rosane Michelis,
juntamente com os companheiros
Cristina Ferreira e Eliseu Vidal

entregaram duas cadeiras de roda
e duas cadeiras de banho para a
atender as necessidades da nova
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) que será inaugurada na
cidade.
As cadeiras foram

BOLETIM COVID-19

Com 83.490 casos confirmados no Estado, nenhum
município apresenta risco alto de contaminação
Redação c/ Assessoria

N

as últimas 24 horas
foram notificadas 1.668
novas confirmações de
coronavírus no Estado,
totalizando 83.490 casos
confirmados e registrados 2.614
óbitos em decorrência da doença.
Dos casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso,
17.754 estão em monitoramento e
63.122 estão recuperados.
Entre casos confirmados,

suspeitos e descartados para a
Covid-19, há 305 internações em
UTIs públicas e 299 em
enfermarias públicas, perfazendo
uma taxa de ocupação de 75,63%
para UTIs adulto e 34,41% para
enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19, estão: Cuiabá
(16.889), Várzea Grande (6.613),
Rondonópolis (5.844), Lucas do
Foto: SES

Rio Verde (4.260), Sorriso
(4.019), Tangará da Serra (3.626),
Sinop (3.160), Primavera do
Leste (2.592), Nova Mutum
(1.811) e Campo Novo do Parecis
(1.641).
O documento mostra que
17 municípios estão classificados
com risco moderado para o novo
coronavírus são: Cuiabá,
Rondonópolis, Lucas do Rio
Verde, Sorriso, Várzea Grande,
Primavera do Leste, Barra do
Garças, Cáceres, Campo Novo do
Parecis, Tangará da Serra,
Mirassol D' Oeste, Sapezal, Alta
Floreta, Cláudia, São Felix do
Araguaia, Vera e Ponte Branca.
Outros 124 municípios
estão na classificação baixa, e não
apresentam grandes riscos de
contaminação. Nenhuma cidade
de Mato Grosso foi classificada
com risco muito alto, nesta
semana.
Os indicadores de
classificação de risco são
atualizados duas vezes por
semana e os resultados são
divulgados nos Boletins
informativos da SES-MT

Promotoria de Justiça da
comarca de Jauru inovou
ao realizar uma pesquisa
online com a população da cidade
para avaliar a qualidade do
fornecimento de água no
município. Lançada na quintafeira (20), a consulta já obteve 77
respostas via internet.
Para participar basta
a c e s s a r
o
l i n k
https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=DOQlGlHlUOaFd_Euxq_CLkf2gG
hT85OoGBAdLvfdW1UMEtPO
Tc5TjI5WEJUME1KSDMxMT
NKVTVKNi4u e preencher o
formulário sobre a falta d'água
em Jauru. O prazo para responder
termina no dia 31 de agosto.
O participante deverá
in f o r mar n o m e c o mp l e to ,
endereço, telefone para contato e
CPF, além de relatar se faltou
água na residência ou comércio
nos meses de julho e agosto de
2020, e dar detalhes sobre a
interrupção no fornecimento.

“O formulário foi criado
ontem e está sendo divulgado nas
redes sociais da Promotoria de
Jauru.
As respostas servirão para
instrução do procedimento em
andamento na unidade, de modo a
demonstrar a extensão dos
prejuízos aos usuários do serviço
público essencial”, explica o
promotor de Justiça Daniel Luiz
dos Santos.
O membro do Ministério
Público argumenta ainda que “a
medida serve para colher, de
maneira mais eficiente e
organizada as reclamações e
denúncias dos moradores, se
comparada aos métodos
tradicionais de termo de
depoimento ou mesmo
Ouvidoria”.
Em pouco mais de 24
horas foram registradas 77
respostas, o que demandaria
muito mais tempo caso fossem
colhidos os depoimentos
pessoalmente.
Foto: Ilustrativa

Promotoria faz levantamento do fornecimento de água em Jauru

Municípios com risco de contaminação moderado
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CAMPEONATO

O time havaiano, por sua vez, amarga sua terceira derrota

Cuiabá derrota Avaí e assume vice
liderança da Série B do Brasileiro
David Murba/SN

Foto: Arquivo

Cuiabá vence e está na vice liderança do campeonato

O

Cuiabá venceu o Avaí por 2 a
0, pela quinta rodada do
Campeonato Brasileiro da
Séria B, na Ressacada, em
Florianópolis, e é vice-líder da tabela
de classificação atrás apenas do Paraná,
que tem saldo maior de gol a favor, 8 a
4, ambos com 10 pontos. O time
havaiano, por sua vez, amarga sua
terceira derrota. Rafael Gava brilhou e

fez dois para o Dourado. Querendo se
manter na parte de cima da tabela o
Cuiabá começou fazendo marcação
serrada em cima do time havaiano, que
fazia troca de passes na linha de defesa.
Na primeira oportunidade, Capa
chegou à linha de fundo e encontrou
Gastón Rodriguez.
O camisa 9 tentou ajeitar para
o Valdívia, mas o passe saiu errado, foi

só susto para o time mato-grossense.
Na sequência, Capa, novamente,
ganhou de Yago, invadiu a área e bateu
cruzado. A bola saiu à esquerda do gol
de João Carlos. O Dourado seguia
adiantado na marcação tentando
impedir a saída do adversário.
Na resposta do time da capital
de Mato Grosso, Yago com liberdade
arriscou de fora da área. A bola bateu na

rede pelo lado de fora. O lateral
esquerdo Capa, chegou em
profundidade e com espaço, cruzou, a
bola bateu em Everton Sena e quase
enganou o goleiro João Carlos. O
Dourado não deixou barato e
respondeu logo na sequência. Felipe
Marques invadiu a área pela direita e
tentou o cruzamento de esquerda. A
bola saiu com efeito e em direção ao
gol. Lucas Frigeri espalmou e evitou o
primeiro gol. O Avai seguia se
defendendo enquanto o Cuiabá ia para
cima e seguia melhor no jogo.
O Cuiabá continuava tentando
abrir o placar, Romário encontrou
Felipe Marques, que fez o cruzamento
na área em busca de Jenison. Antes da
bola chegar no atacante do Dourado, a
defesa fez corte evitando a
oportunidade. A equipe matogrossense seguia se mantendo no
campo de ataque. Felipe Marques e
Elvis chegaram com velocidade pela
defesa havaiana pela esquerda.
O técnico Geninho fez a
primeira mudança aos 38 minutos, saiu
o zagueiro esquerdo Victor Sallinas
para entrada do direito Betão. A
primeira oportunidade efetiva do Leão
da Ilha, nasceu do lado esquerdo com
Capa. Ele cruzou, Auremir furou e a
bola sobrou limpa para Gastón
Rodriguez de frente com o goleiro. A
bola foi no meio do gol e o goleiro do
Cuiabá faz a defesa. Foi a primeira
grande chegada dos donos da casa. Fim

de primeiro no tempo: 0 a 0 na
Ressacada.
Na tapa complementar a
primeira jogada foi do Avai. Valdívia
recebeu na intermediária, carregou
com liberdade e arriscou da entrada da
área. João Carlos no centro do gol faz a
defesa em dois tempos. Foi a primeira
chance do segundo tempo. Aos 13
minutos o Cuiabá saiu em contraataque. Yago cruzou a bola bateu na
defesa e sobrou limpa para Rafael
Gava. O camisa 8 bateu de direita sem
chances para Lucas Frigeri: 1 a 0,
Cuiabá. O time havaiano respondeu
rápido. Bruno Silva pegou firme e a
bola explodiu no travessão. Quase que
o Avaí empata na Ressacada. O Leão
aproveitou um erro de passe na saída do
Cuiabá. A bola sobrou para Jonathan,
que arriscou de fora da área para defesa
firme de João Carlos. Aos 37 minutos
Cuiabá ampliou o placar com Rafael
Gava novamente. Hayner iniciou a
jogada pela lateral-direita, fez o
cruzamento na área, Lourenço falhou e
a bola sobrou para Gava. Ele, quase
sem ângulo bateu e marcou o segundo.
No contra-ataque Vinícius Jaú girou
para cima da marcação dentro da área e
bateu rasteiro. João Carlos foi e fez
grande defesa para evitar o gol do Avai.
O próximo jogo do Cuiabá será na
sexta-feira (28) contra a Chapecoense.
A partida pela sexta rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B,
acontece às 20h30, na Arena Pantanal.

DECISÃO

Campeonato Mato-grossense volta a campo no dia
15 de Novembro e Copa FMF não será disputada
Redação c/ Assessoria

A

Federação Mato-grossense
de Futebol realizou no fim da
semana passada, o
Congresso Técnico da Copa FMF
2020. Sete dos nove clubes presentes

decidiram em não disputar a
competição. Os clubes alegaram
dificuldades em função da pandemia
do coronavírus. Após a decisão da
não realização do torneio, a FMF se
Foto: Assessoria

Reunião definiu retorno do Mato-grossense
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posicionará em breve sobre a vaga da
Copa do Brasil destinada a
competição.
O Mato-grossense
Martinello Sicredi 2020 também foi
pauta da reunião. Após votação dos
clubes, ficou definida a retomada do
Estadual para o dia 15 de Novembro.
Cuiabá, Dom Bosco, Nova Mutum,
Operário Várzea-grandense, Sinop,
Poconé e União concordaram com as
datas. O Luverdense não enviou
representante a reunião.
De acordo com o
cronograma dos jogos, as Quartas de
finais serão realizados nos dias 15 e
22 de Novembro, as Semifinais: 29
de Novembro e 06 de Dezembro e as
Finais:13 e 20 de Dezembro.
Os confrontos serão: Cuiabá x
Luverdense ; Operário x Dom Bosco
;União x Poconé E Sinop x Nova
Mutum
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Ontem foi o dia da querida Drª Olga
Alvares que recebeu o merecido carinho
dos alunos, amigos e colegas de
profissão em suas redes sociais. Que sua
vida seja constantemente presenteada
com bons e felizes momentos. E que Deus
lhe conceda com muita saúde e
realizações. Nosso brinde especial a
você.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

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

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia de
energias amenas e sutis, que
vão envolver diretamente
suas emoções, abrindo portas e trazendo
oportunidades de aprofundar
relacionamentos importantes e limpar
sentimentos e pessoas tóxicas de sua vida.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia em
que você estará mais
sensível às demandas de
trabalho, com boas ideias e com imensa
vontade de colocar as mãos na massa. O
dia envolve trabalho seguido de sucesso,
reconhecimento e boa colheita.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia de
abertura do coração e contato
com sentimentos e emoções
que envolvem os relacionamentos afetivos.
Se for comprometido, tire este dia para curtir
o seu amor, para agradá-lo e se estiver só,
um romance pode começar a qualquer
momento.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia de
extrema sensibilidade e
contato direto com suas
emoções. Não desperdice seu tempo e
energia tentando manter o que já não faz
mais sentido. Deixe que apenas suas
melhores emoções se manifestem.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia que,
se você puder, cuide de si
mesmo, de seu corpo, de sua
mente e emoções. O dia promete trazer
equilíbrio à sua energia vital e melhora à sua
saúde. Procure dedicar-se a práticas que
unam mente e corpo.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia de
interiorização e contato mais
intenso com seu mundo
emocional. O dia é marcado por enorme
sensibilidade e necessidade de
distanciamento. Procure cuidar de você
mesmo, escrever, ler ou, no máximo,
planejar um novo projeto pessoal.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em seu signo e Netuno em
Peixes indicando um dia de
romantismo e emoções à flor
da pele. Apesar de algumas
energias ainda densas, o dia promete ser
marcado pelo aumento da sensibilidade e
olhar mais carinhoso para seus afetos. Um
romance pode começar.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia de
abertura do coração e
necessidade de estar com
amigos íntimos, que podem precisar de seus
cuidados. O dia pode ser marcado também,
com um contato comercial importante ou
com a formação de uma nova equipe de
trabalho.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia de
interiorização e necessidade
de contato mais profundo
com sua alma. Tire este dia para estar em
casa, de preferência, junto de quem ama.
Um de seus pais, pode precisar de seu
apoio e carinho.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus em
Câncer e Netuno em Peixes
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
profissionais e com a
organização do trabalho. Você está mais
sensível e decidido a dedicar-se a um trabalho
que tenha a ver totalmente com você. É hora
de organizar suas finanças.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em
Peixes indicando um dia
marcado pelo aumento da
sensibilidade e da
capacidade de unir mente e coração. O dia
é ótimo para o estudo de temas artísticos,
para escrever, ler poesias. Hoje, suas
palavras podem curar.

A Lua em Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Câncer e Netuno em seu
signo indicando um dia de
contato mais profundo com
sua vida espiritual, de busca
de um sentido maior para os
acontecimentos de sua vida, de maior
envolvimento com o Sagrado, dentro e fora
de si mesmo. Procure meditar.

Hoje é o dia da estilosa Helizangela
Pouso, que apaga mais uma velinha e
desde cedo já vem sendo parabenizada
pelo rol de amigos na web. Felicidades e
que essa data se reproduza por longos
anos. Feliz Niver!
Em tempo parabenizamos Victor Luiz M. de Almeida que
trocou de idade no fim de semana recebendo o carinho especial
dos familiares e amigos. Que esse novo ano venha recheado de
realizações e conquistas. Espero que sua vida esteja
eternamente com altos níveis de energia positiva, que o
otimismo sempre prevaleça e nada de mal jamais aconteça.

Feliz aniversário ao empresário Ricardo Henry! Que Deus te envie
muitos presentes nesta neste ano que hora inicia… Saúde, paz,
alegria, prosperidade, amor, e uma infinidade de coisas boas. Você
merece, parabéns! Na foto ao lado da esposa Andrea Karla.

Celebra mais um ano de vida a encantadora
Adilza Garcia, que brinda em família, ao
lado do maridão Sidney (Bacana), mas
recebe abraços virtuais de toda a sociedade
cacerense. Saúde, paz e sucesso é o que
deseja esta coluna.

