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NOVO DECRETO

Prefeito decreta Toque de Recolher e estabelece
novo horário de funcionamento para o comércio
Foto: Divulgação

Com aumento acelerado de novos casos, aliado ao estudo
realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso
apontando o avanço do coronavírus em todo o estado nos próximos sete
meses e com pico da doença na região oeste prevista para o mês de janeiro,
levantou o alerta geral. O estudo reproduz os meses em que o COVID-19
entrará no seu pico em todas as regiões do estado. Página 03

LEVANTAMENTO

Pesquisa do Covid-19 realizada pelo Ibope
entra na terceira e última fase em Cáceres
Foto: Divulgação

Toque de Recolher será das 21h as 5h

BARREIRA SANITÁRIA

Entrevistadores retornam a Cáceres no domingo

Terá início neste domingo (21), em Cáceres, a terceira e última fase
da pesquisa “Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil:
Estudo de Base Populacional”, EPICOVID19, que está sendo realizada em
133 municípios do país. O estudo tem o apoio financeiro do Ministério da
Saúde e a coordenação da Universidade Federal de Pelotas e executado
pelo Ibope. Página 03

Foto: Reprodução

A Prefeitura Municipal de Porto
Esperidião através da Secretaria de Saúde
e em parceria com as demais Secretarias,
fecharam algumas das entradas do
município na manhã desta quinta-feira
(18). Barreiras sanitárias foram
implantadas na avenida Januário S. Carmo
próximo ao posto Porto.

Governador Washington
Calado Barbosa recebe título
de cidadão Barra-Bugrense

Ação visa a conscientização
da população

Página 04

Águas do Pantanal realiza
troca de encanamento
no São Lourenço

Página 04

TRADE TURÍSTICO

Setor do turismo planeja estratégias
para retomada da atividade em MT

Página 03

Operação Juízo Final é
deflagrada para cumprimento
de 40 mandados judiciais

Foto: Ilustrativa

O planejamento para a retomada
do turismo em Mato Grosso foi o tema da
reunião online realizada nesta quarta-feira
(17) pela Secretaria Adjunta de Turismo
de Mato Grosso (Seadtur) em parceria
com o Sebrae MT. Empresários, guias de
turismo, presidentes de associações e
gestores municipais puderam entender o
panorama do setor para os próximos
meses e pensar em soluções práticas.

Página 06

Entre as estratégias oferecer
viagens mais curtas

Página 06
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Quantidade & Qualidade

“Eucaristia apaga a fome de coisas e acende
o desejo de servir”
“A Eucaristia não é simples lembrança; é
um fato: é a Páscoa do Senhor, que
ressuscita para nós”. A homilia do Pontífice
foi inspirada no seguinte versículo extraído
do Deuteronômio: “Recorda-te de todo esse
caminho que o Senhor, teu Deus, te fez
percorrer (Dt 8, 2)”. O Pontífice falou sobre
a memória.
Para Francisco, é essencial recordar
o bem recebido: “Se o não conservamos na
memória, tornamo-nos estranhos a nós
mesmos, meros 'passantes' pela existência.
Pelo contrário, fazer memória é amarrar-se
aos laços mais fortes, sentir-se parte duma
história transmitida de geração em
geração”. Nossa memória é frágil, recordou
o Santo Padre, por isso Deus deixou um
memorial. Não deixou apenas palavras, mas
deu um Alimento: a Eucaristia não é simples
lembrança; é um fato: é a Páscoa do Senhor,
que ressuscita para todos. “Fazei isto em
memória de Mim.”
A Eucaristia cura a memória ferida e
órfã. Introduz na memória um amor maior:
o d'Ele. Cura também aquilo que o Pontífice
chamou de “memória negativa”, isto é,
pensar de que não se serve para nada, que só
se comete erros. “O Senhor sabe que o mal e
os pecados não são a nossa identidade; são
doenças, infeções. E Ele vem curá-las com a
Eucaristia, que contém os anticorpos para a
nossa memória doente de negativismo. Com
Jesus, podemos imunizar-nos contra a
tristeza”.
Com Jesus, os problemas cotidianos
não desaparecem, mas o seu peso deixa de
esmagar, porque, na profundidade, Ele
encoraja com amor. “Aqui está a força da
Eucaristia, que nos transforma em
portadores de Deus”. Justamente por isso,
ao sair da missa, o Papa afirma que não se
pode continuar a reclamar, a criticar e a se
lamentar, pois a alegria do Senhor muda a
vida.
Enfim, a Eucaristia cura a memória
fechada. Se, no início, somos medrosos e
desconfiados, aos poucos nos tornamos
cínicos e indiferentes, agindo com
insensibilidade e arrogância, alertou o Papa.
“Só o amor cura o medo pela raiz e liberta
dos fechamentos que aprisionam. É assim
que faz Jesus, vindo ter conosco com
mansidão, na fragilidade desarmante da
Hóstia; assim faz Jesus, Pão partido para
romper a carapaça dos nossos egoísmos”.
Eis o convite a não desperdiçar a
vida, correndo atrás de mil coisas inúteis
que criam dependências e deixam o vazio
dentro, afirmou Francisco. Segundo o Santo
Padre, homens e mulheres são as mãos de
Deus para saciar o próximo e juntos devem
formar correntes de solidariedade. “Agora,
é urgente cuidar de quem tem fome de
alimento e dignidade, de quem não trabalha
e tem dificuldade em seguir para diante. E
fazê-lo de modo concreto, como concreto é
o Pão que Jesus nos dá.”
Por fim, uma recomendação:
“Queridos irmãos e irmãs, continuemos a
celebrar o Memorial que cura a nossa
memória: a Missa. É o tesouro que deve
ocupar o primeiro lugar na Igreja e na vida.
E, ao mesmo tempo, redescubramos a
adoração, que continua em nós a ação da
Missa”.

Para um jornal que surgiu no
l i m i a r p r é - d i t a d u r a m i l i t a r,
sobreviveu aos anos de chumbo,
verde oliva e linotipos, nunca foi
novidade defender a democracia, as
instituições legalmente constituídas,
respeitando a Carta Magna sem viés
politiqueiro, refutando os inimigos do
reino tupiniquim que se escondem
nas entrelinhas do fascismo, adeptos
do racismo e praticantes xenófobos.
O jornalismo sério, é apartidário,
ecumênico e desprovido de todo e
qualquer preconceito.
O oposto é jornaleco, é
jabaculé, marrom com tons de cinza e
tendencioso. Na linha políticocomunitária de defesa da
coletividade, nosso introito abriu o
espaço opinativo do periódico quase
sessentão, para discorrer sobre nosso
representante in-loco, o vereador,
alvo de polemicas e discussões em
várias cidades, seja no quantum de
cadeiras do legislativo municipal,
salário e funções.
Do latim veredus (cavalo de
vereda), verear se sub entende função
pública de cuidar das veredas,
cidades, ponte de ligação entre o povo
e o gestor do executivo municipal.
Quanto ao vencimento, a
subvenção do cargo é regida pela Lei
Orgânica Municipal e Constituição

Federal vigente, senão vejamos: No
artigo 29 VI da CF, o salário do
vereador pode ser de 20 a 75% do
vencimento do deputado estadual,
acrescendo-se 80% para despesas de
assessoria/ gabinete, etc, desde que o
duodécimo da câmara municipal não
ultrapasse 5% da receita do
município.
Já no tocante ao número de
cadeiras, o número depende da
população, consoante o inciso IV
letra F do artigo 29 da Carta Magna
vigente que estipula
vagas/população, no caso de Cáceres,
o máximo de 17 vereadores, sem
mencionar o mínimo, SMJ,
permitindo a redução.
Com certeza, este tópico deve
satisfazer a polemica de muitos,
quanto ao total de cadeiras
permissíveis e possibilidade de
redução, obviamente, decidida na
atual legislatura com validade para a
próxima.
O que não se pode pelo
imperativo legal é a ampliação de
cadeiras além do disposto no
mencionado supra. In-fine, somos
pelo mínimo necessário, mesmo
porque, qualidade nunca foi sinônimo
de quantidade e dinheiro do povo, não
se dá em árvores, Bom Dia.

QUEDA NA ARRECADAÇÃO
Hospitais super lotados, sem leitos de UTIs,
comércios tentando sobreviver diante da
pandemia. Este é o triste cenário presenteado
aos brasileiros pelo novo coronavírus e um
tanto desafiador para as autoridades públicas,
que enfrentam a dificuldade de implantar
políticas eficazes de combate a pandemia,
estruturação da saúde pública e a queda
inevitável na economia. Cáceres não fica fora
desse cenário e enfrenta queda expressiva na
arrecadação do FPM, ICMS, FUNDEB,
SIMPLES NACIONAL E IPVA que são as
principais fontes de arrecadação do
município. De acordo com Boletim
divulgado pela prefeitura no comparativo de
maio 2019 e 2020, a queda foi de mais de R$ 2
milhões.
CALL CENTER COVID-19
O Call Center da Prefeitura de Cáceres para o
atendimento de pacientes com sintomas de
Covid-19, está atendendo agora no prédio da
Fapan, a mudança foi em virtude do aumento
da demanda de ligações. Até o início de
junho, o Call Center atendia no máximo, 10
ligações por dia, com os crescentes casos,
agora estão atendendo mais de 60 ligações
por dia. A equipe é formada por cinco
dentistas, quatro médicos, cinco técnicos do
CER e três acadêmicos do curso de Medicina
da UNEMAT. O atendimento é realizado
pelos (65) 99942-3195 e (65) 99676-0922,
todos os dias, das 07h às 18h.
SUSPENSÃO SPC E SERASA
Após ser aprovado no Senado Federal, o
projeto de lei 675/2020, que pede a suspensão
de novos inscritos no SPC e Serasa, vai à
sanção do presidente da República. De
autoria dos deputados Denis Bezerra e Vilson
da FETAEMG, o PL tem como objetivo dar
maior conforto aos inadimplentes durante a
crise provocada pela pandemia do novo
coronavírus. Na prática, a proposta visa
suspender por 90 dias a inscrição de
consumidores em bancos de informação
como Serasa e SPC, desde que tenha sido
registrada após 20 de março de 2020.
REGISTRO PESCADOR
Os pescadores amadores podem fazer seu
registro on-line, por meio do portal de
serviços Gov.BR. A automatização do
serviço foi realizada pela Secretaria de
Governo Digital, do Ministério da Economia,
em parceria com a Secretaria de Aquicultura e
Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa). A digitalização do
serviço trará vários benefícios aos pescadores
amadores, como agilidade no pagamento da
GRU, que poderá ser por débito automático
pelo Banco do Brasil, com liberação da
Carteirinha Definitiva de forma mais rápida.
A carteirinha virá com QRcode, o que
facilitará a fiscalização.
PROCESSO SELETIVO MARINHA
Está aberto o Processo seletivo de Admissão
às Escolas de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante (EFOMM) do Centro de
Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA),
no Rio de Janeiro - RJ, e do Centro de
Instrução Almirante Braz de Aguiar
(CIABA), em Belém – PA. As inscrições
acontecem no período de 15 a 30 de junho. O
Processo Seletivo destina-se a selecionar
candidatos para o preenchimento de 100
vagas, sendo 55 vagas para o CIAGA e 45
vagas para o CIABA. Entre os pré-requisitos
estão ser brasileiro (ambos os sexos), ter
idade entre 17 a 23 anos, ter concluído o
Ensino Médio, não ser casado e nem união
estável, não ter filhos ou dependentes, entre
outros. O Edital e seus anexos, está à
disposição dos candidatos na Internet, no
endereço www.marinha.mil.br/ciaga.
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NOVO DECRETO

Decreto proíbe o acesso, a permanência e circulação de pessoas em praças públicas aos sábados e domingos

Prefeito decreta Toque de Recolher e estabelece
novo horário de funcionamento para o comércio
Da Redação
Foto: Arquivo

C

om aumento acelerado de
novos casos, aliado ao estudo
realizado pelo Conselho
Regional de Medicina do Estado de
Mato Grosso apontando o avanço do
coronavírus em todo o estado nos
próximos sete meses e com pico da
doença na região oeste prevista para
o mês de janeiro, levantou o alerta
geral. O estudo reproduz os meses
em que o COVID-19 entrará no seu
pico em todas as regiões do estado.
De acordo com os dados
apresentados em vídeo conferência,
a soma de todos os infectados em
Cáceres, pode chegar até 1.826
pessoas contaminadas com o
coronavírus.
A estimativa é que até 3 de
novembro, Mato Grosso chegue a
307.852 pessoas infectadas, Nesse
contexto várias ações estão sendo
tomadas por parte dos gestores da
região da grande Cáceres como a
assinatura de um decreto unificado
que valerá para os 23 municípios.
Acerca de tantas incertezas e
insegurança, as opiniões são
divergentes quanto a medidas mais
austeras a serem adotadas. Por um

encaminhou um ofício a prefeitura
sugerindo a Criação de Protocolos
de Segurança e Precaução ao Covid19, para os seguimentos comerciais
onde possam concentrar maior
números de pessoas, antes de se
decretar um Lockdown.
O novo Decreto foi assinado
no final da tarde de ontem e
determina Toque de Recolher no
período compreendido entre 21h às
05h, e estabelece novos horários de
funcionamento ao comércio em
geral. De acordo com o prefeito
Francis, todas as medidas visam a
contenção do avanço da pandemia
do novo Coronavírus. "Nesse
momento o Lockdown ficará em
standby, mas se necessário poderá
ser decretado, vai depender da
colaboração e conscientização de
todos", conclui Francis.
Entre as novas medidas o

Prefeito diz que medidas são austeras mais necessárias

lado, existem os favoráveis ao
lockdown, a exemplo o ofício
enviado a prefeitura pela Ordem dos
Advogados do Brasil, subseção de
Cáceres, que solicita a medida como
forma de conter o avanço de casos de
contaminação, uma vez que já há a
ocupação de 100% dos leitos de

UTIs na cidade. Por outro lado,
empresários, comerciantes da
cidade, preocupados com a
economia ainda enxergam o
Lockdown como uma medida muito
radical nesse momento.
A Associação Comercial e
Empresarial de Cáceres – ACEC

OBRAS

Águas do Pantanal realiza troca
de encanamento no São Lourenço
Redação c/ Assessoria

A

Autarquia Águas do
Pantanal, dando
continuidade aos trabalhos
que já vinham sendo executados,
está realizando com recursos
próprios, obras de extensão e troca
de encanamento antigo por novo, na
rede de distribuição de água, da
cidade.
Nesta semana, o serviço foi
realizado no Bairro São Lourenço,
onde foi substituído 96 metros do
encanamento antigo, visando
melhorar o atendimento das famílias
residentes no local, que enfrentavam
a falta de água, devido rompimento
dos velhos encanamentos.

LEVANTAMENTO

Pesquisa do Covid-19 realizada pelo Ibope
entra na terceira e última fase em Cáceres

Da Redação

T

erá início neste domingo
(21), em Cáceres, a terceira e
última fase da pesquisa
“Evolução da Prevalência de
Infecção por Covid-19 no Brasil:
Estudo de Base Populacional”,
EPICOVID19, que está sendo
realizada em 133 municípios do país.
O estudo tem o apoio
financeiro do Ministério da Saúde e a
coordenação da Universidade
Federal de Pelotas e executado pelo
Ibope.
A pesquisa realizada no
Brasil, é o maior levantamento
populacional do mundo a estimar a
prevalência do COVID-19. E
segundo a pesquisa, a proporção de
pessoas que já contraíram o vírus no
Brasil aumentou 53% no período de
duas semanas entre a primeira etapa,
realizada de 19 a 21 de maio, e a
segunda de 4 a 5 de junho.
“O objetivo do estudo é

avaliar como o coronavírus tem se
propagado pela cidade e a partir
disso criar estratégias mais precisas
para o combate da pandemia, além
de ações e programas de prevenção”,
observa a secretária de saúde Silvana
Maria de Souza.
Serão mais 250 testes
rápidos aplicados, com previsão
para finalização até terça-feira (23),
podendo ser prorrogado caso o
número mínimo de entrevistas não
seja atingido neste período.
A metodologia seguirá a
mesma das outras fases, aplicação de
um questionário sobre a existência
de doenças preexistentes e possíveis
sintomas da Covid-19 nos últimos
30 dias e a realização do teste rápido
por punção digital.
O teste - Os pesquisadores estarão
identificados com crachá do Ibope.
O morador que aceitar participar da
pesquisa, deverá permitir a entrada
Foto: Divulgação

novo horário para o funcionamento
do comércio e prestação de serviços
será das 7h às 17h, com algumas
exceções. Aos sábados e domingos,
com exceção de alguns
estabelecimentos, os demais
comércios e de prestação de serviços
ficam proibidos de funcionar.
Medida não se aplica a serviços
essenciais.
Outra medida é que está
terminantemente proibido o acesso,
a permanência e circulação de
pessoas em praças públicas e de
práticas desportivas, parques
públicos, jardins, quadras e campos
de práticas esportivas, clubes de
recreação e espaços destinados a
eventos coletivos, inclusive o cais do
Rio Paraguai e Praia do Daveron, aos
sábados e domingos.

dos técnicos em suas residências,
onde será aplicado um questionário e
realizado o teste sanguíneo.
Os técnicos utilizarão
equipamentos de proteção
individual (EPIs) que serão trocados
a cada residência visitada. Em
acordo com a Saúde, o lixo
hospitalar gerado será encaminhado
às unidades de saúde e a Secretaria
será responsável pela destinação
correta dos mesmos.
Conforme o Ibope, assim
como nas fases anteriores, a equipe
passou por treinamento
metodológico e de biossegurança,
além de contar com uma enfermeira
ou enfermeiro em cada um dos 133
municípios participantes. Se houver
algum resultado positivo na família
visitada, todos da residência devem
realizar o exame, e a Vigilância do
Município deve ser notificada
imediatamente.
O resultado final será
encaminhado ao Ibope e à Secretaria
Municipal de Saúde.

O atual Diretor Executivo da
Águas do Pantanal, Junior Trindade,
explica que está dando sequência aos
trabalhos que já vinham sendo
executados pela gestão anterior.
“Com essa troca do encanamento no
Bairro São Lourenço, queremos
proporcionar um serviço de
qualidade, não deixando faltar água
potável as famílias”, concluiu
Trindade.
Para o Prefeito Francis a
obra beneficia inúmeras famílias,
atendendo aos padrões de qualidade,
impostos pela gestão, demonstrando
o comprometimento com a
população de Cáceres.
Foto: Assessoria

96 metros já foram substituídos

Teste rápido por punção digital
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Com mais essa honraria, Washington, soma o quarto título à sua galeria

Governador Washington Calado Barbosa
recebe título de cidadão Barra-Bugrense
Da Redação

Foto: Arquivo

companheiro João Luiz.
Segundo os proponentes o
título se dá em função dos
inúmeros serviços e projetos
realizados pelo governador neste
ano rotário os quais beneficiaram
em muito a população local.
Com mais essa honraria, o
Governador Washington, sul
mato-grossense de nascimento,
soma o quarto título à sua galeria,
pois em passado recente já foi
agraciado com os títulos de
cidadão cacerense, matogrossense e rondonopolitano.
O governador, se diz
muito feliz com o
reconhecimento e destaca que foi

o trabalho conjunto com todos os
companheiros do Rotary Club de
Barra do Bugres, que possibilitou
desenvolver tantos projetos
sociais nesse seu ano como gestor
distrital. Acrescentou, ainda, um
agradecimento especial aos edis
locais pela aprovação da
concessão do título.
Importante ressaltar que
em função da pandemia do novo
coronavírus e das medidas
sanitárias restritivas legais, a
cerimônia de entrega do título foi
protocolar, com número restrito
de participantes e com uso de
máscaras. (Colaborou Gilmar
Batista)

CORONAVÍRUS

Números disparam e Pontes e Lacerda
registra 174 casos confirmados e 9 óbitos
Michele Garcia
Foto: Ilustrativa

Washington com família rotária

A

provado por unanimidade
pelos vereadores da
Câmara Municipal de
Barra do Bugres, o Governador
Distrital Washington Calado

Barbosa recebeu na noite de
ontem, o título de cidadão barrabugrense. A solicitação foi
encaminhada pelos
companheiros do Rotary Club da

cidade, sob a presidência do
companheiro Nilton Cesar
Sansão com a participação do
dinâmico companheiro Donizete
Aparecido de Souza e o

BARREIRA SANITÁRIA

Porto Esperidião define ações de enfrentamento
para conter o avanço da pandemia da Covid-19
Michele Garcia

A

Prefeitura Municipal de
Porto Esperidião através
da Secretaria de Saúde e
em parceria com as demais
Secretarias, fecharam algumas
das entradas do município na
manhã desta quinta-feira (18).
Barreiras sanitárias foram
implantadas na avenida Januário
S. Carmo próximo ao posto
Porto.
No local está sendo
realizado aferição da temperatura
corporal com uso de
termômetros, distribuição de
panfletos informativos que
ajudará as pessoas terem a noção
deste problema causado pelo
vírus Covid-19.
Os procedimentos estão
sendo realizados tanto em
veículos, ônibus e caminhões que
entram e saem da cidade.
Segundo o Secretário de
Saúde, Alfeu Mussolino, assim

que feitos os procedimentos e se
detectado alguma das alterações
ou detectado sintomas da
infecção por Covid-19, a pessoa
será encaminhada para a unidade
de saúde. Providencias com
atendimento médico serão

realizados.
A população Porto
Esperidião reconhece a ação e
agradece os envolvidos e o
Prefeito Martins que não está
medindo esforços para conter a
pandemia no município.

Meditas mais rígidas de contenção estão sendo estudadas

P

ontes e Lacerda divulgou
na manhã desta quintafeira (18), 174 casos
positivos de Coronavírus. O
município já registrou a 9° morte
pela infecção do Covid-19.
Dos 480 casos
notificados, 216 já foram
descartados. 96 pessoas ainda
estão aguardando resultado de

Foto: Reprodução

exame RT-PCR, 65 pessoas já
recuperaram.
Há 95 pessoas que
seguem em monitoramento. 05
pessoas estão internadas, 02 em
UTI e 03 em enfermaria.
Há 16 pacientes
internados no Hospital Vale do
Guaporé com suspeita de Covid19.

Barreira afere temperatura e presta orientação
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OCORRÊNCIAS

BO foi registrado pela Terceira Companhia de Policia Militar

Polícia Militar registra furto de medicamentos
e motos em Quatro Marcos e Porto Esperidião
Ferreira Junior

Foto: PMMT

secretário municipal de saúde,
Alfeu Mussolino, um médico e
um enfermeiro.
A suspeita e os
medicamentos apreendidos

foram conduzidos para a
Delegacia de Polícia Judiciária
Civil, sem lesões corporais, para
as devidas providências.

COISA DE LOCO

Assassino que matou a própria família em
Cáceres é preso ao se passar por médico
Amanda Divina/FM

Foto: Ilustrativa

Medicamentos furtados da Farmácia Municipal

C

inco motocicletas foram
furtadas do pátio da 28ª
Circunscrição Regional
de Trânsito (Ciretran) de São José
dos Quatro Marcos (a 315km de
Cuiabá) por volta das 05 horas da
manhã desta quinta-feira (18),
conforme informações contidas
no boletim de ocorrência (B.O),
r e g i s t r a d o p e l a Te r c e i r a
Companhia de Policia Militar do
Estado de Mato Grosso (PMMT). De acordo com as
informações, foram furtadas: 01
motocicleta Honda Titan, cor

preta, placa KAF 6603 de
Araputanga; 01 motocicleta
Honda CG 160 Start, cor
vermelha, ano 2017, placa QBO
4161 de Cáceres; 01 motocicleta
Honda Titan KS, cor vermelha,
ano 2007, placa KAP 7363 de
Pontes e Lacerda; 01 motocicleta
Honda Titan KS, cor preta, ano
2004, CG 150, placa KAG 8497
de São José dos Quatro
Marcos;01 motocicleta Honda
Fan CG 125, cor vermelha, placa
KA 7966 de São José dos Quatro
Marcos.

Furto de medicamentos Acionados, policiais militares
também apreenderam, na última
quarta-feira (17), medicamentos
que teria sido furtados da
Farmácia Municipal do
município de Porto Esperidião,
por uma mulher, que estava do
lado de fora da Unidade Básica de
Saúde (UBS), com uma sacola de
papel, contendo 50 frascos de
Clonazepam gotas, 27 ampolas
de Tramadol e 24 ampolas de
Petidina.
No local, encontrava-se o

Foto: Ilustrativa

Lucas foi encaminhado para central de flagrantes

L

ucas Messias da Silva
Gonçalves, 29 anos, foi
preso pela Polícia Militar
após alegar que atuava como
médico na madrugada desta
quinta-feira (18), em Cuiabá. Ele
foi detido na Policlínica do
Planalto.
Conforme o boletim de
ocorrência, o rapaz entrou a força
na unidade e começou a mexer
nos objetos dos funcionários, que
ficaram assustados. Após a
chegada da guarnição no local, o
suspeito se recusou a sair do
estabelecimento e afirmou que os
militares seriam "cachorros" e
que comiam ração.
Ele disse ainda que iria
falar somente com o comandantegeral da PM. Logo depois, ele
recebeu voz de prisão e foi
encaminhado para a Central de
Flagrantes.
Com ele, foi encontrada
uma bolsa preta com porções de
maconha.

Triplo Homicídio - Lucas foi
acusado de assassinar a família
em 2006, no município de
Cáceres, a golpes de faca em sua
residência no bairro Massa Barro.
A chacina teria obedecido a
seguinte cronologia: o pai, o
açougueiro Nivaldo Cruz, foi o
primeiro a ser lesionado.
Ele teria levado 10
facadas, na altura do peito. Em
seguida os golpes foram
desferidos contra a mãe, à
professora Júlia Messias Cruz.
Foram 9 perfurações no pescoço.
E, por último, o adolescente
executou o irmão com três
facadas. Em princípio, Lucas
negou a autoria, mas depois
acabou confessando o triplo
assassinato.
Ele ficou preso, em
Cáceres, durante vários dias,
posteriormente foi conduzido ao
Complexo Pomeri, em Cuiabá.
Foi solto logo após completar a
maioridade.

TRÁFICO

Homem condenado por tráfico de drogas
é preso pela Polícia Civil em zona rural
Assessoria PJC

P

oliciais civis de Porto
Esperidião em apoio à
Delegacia de Pontes e
Lacerda, cumpriram nesta quartafeira (17) um mandado de prisão
contra um homem de 45 anos, que
responde a processo criminal por
tráfico de drogas.
O homem foi preso no
distrito de Vila Cardoso, na zona
rural de Porto Esperidião.
O mandado de prisão foi
expedido pela Terceira Vara

Certificado foi confeccionado em Araputanga

Criminal de Pontes e Lacerda,
onde o homem possui
condenação.
O mandado foi
encaminhado pela delegada
Lizzia Kelly Ferraro e cumprido
pela equipe do delegado de Porto
Esperidião, Edison Pick.
O condenado foi
encaminhado a uma unidade
prisional da região e feita a
comunicação da prisão ao Poder
Judiciário.
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BUSCAS E APREENSÕES

Os mandados foram cumpridos em Sapezal e em outras cinco cidades de Mato Grosso

Operação Juízo Final é deflagrada para
cumprimento de 40 mandados judiciais
Assessoria PJC/MT
Foto: PJC-MT

Operação contou com apoio do Canil do Gefron

TRADE TURÍSTICO

Setor do turismo planeja estratégias
para retomada da atividade em MT
Assessoria

O

planejamento para a
retomada do turismo em
Mato Grosso foi o tema da
reunião online realizada nesta
quarta-feira (17) pela Secretaria
Adjunta de Turismo de Mato
Grosso (Seadtur) em parceria com o
Sebrae MT. Empresários, guias de
turismo, presidentes de associações
e gestores municipais puderam
entender o panorama do setor para
os próximos meses e pensar em
soluções práticas. A apresentação
foi feita pela analista de negócios e
gestora de Projetos de Turismodo
Sebrae MT, Marisbeth Gonçalves,
que mostrou pesquisa sobre o
comportamento do turista após o
momento de isolamento social. “O
turista tende a ser influenciado por
novos hábitos, como higienização
do local, sustentabilidade do
atrativo, entre outros. A segurança
sanitária será um fator determinante
na decisão”, explicou.
A tendência, segundo a
analista, é que os turistas busquem
por viagens com períodos mais
curtos em um primeiro momento,
em destinos próximos e menor
distância. Para o secretário de

Desenvolvimento Econômico,
César Miranda, será a oportunidade
para que os mato-grossenses
conheçam seu próprio Estado.
“O mato-grossense pode se
animar e compreender que tudo o
que há aqui é nosso. Temos essa
oportunidade de fortalecer o
turismo interno e vamos lutar para
que isso aconteça. Em um futuro
próximo devemos aproveitar mais
ainda os nossos atrativos. Somos
ricos em beleza natural e esperamos
que seja uma oportunidade de
conhecer cada parte desse nosso
estado a fundo'', comentou.
O secretário adjunto de
Turismo, Jefferson Moreno, contou
que em breve será realizada uma
rodada de negócios online, também
em parceria com o Sebrae MT, para
conectar o trade turístico e fomentar
ainda mais os negócios durante este
período. “Desta forma, quando
estivermos aptos a voltar a
funcionar dentro da normalidade
haverá novas parcerias, novos
negócios e o turismo sairá
fortalecido”. Mesmo optando por
viajar dentro do Estado e para
destinos mais próximos, os turistas
Foto: Seadtur MT

Reunião foi por vídeo conferência

utilizarão as ferramentas que já
existiam, mas agora serão
fortalecidas. “Mais tecnologia,
novos jeitos de fazer negócios e
novas tendências de consumo estão
surgindo. Agora, com mais tempo
disponível, o novo consumidor irá
pensar na escolha, no consumo
consciente e, por isso, é importante
estar clara a linguagem e a missão
da empresa do setor turístico”,
afirma Marisbeth Gonçalves.
As pesquisas apontam
também que os consumidores estão
mais dispostos a comprar de marcas
menores preocupados em auxiliar
os pequenos empreendedores, e
buscam novas experiências. A
questão logística também deve
impactar o turismo no País. “O
turista deve se sentir mais
confortável usando meio de
transporte próprio e estar em
contato com a natureza. A previsão
é que o turismo que necessite de
voos longos, por exemplo, seja
retomado somente no próximo
ano”, diz a gestora do Sebrae MT.
Ela lembrou ainda da importância
da construção de estratégias
direcionadas para a retomada como
forma de fortalecer a missão da
empresa e os diferenciais. “É
importante que os atrativos
demonstrem as medidas de
segurança que vêm sendo tomadas
ou se adequem a elas. Que estejam
no mundo digital, que se adequem
aos hábitos sustentáveis e
comuniquem tudo isso”, afirma
Marisbeth Gonçalves.
Ela reforça que é um bom
momento para rever o
posicionamento da empresa,
adequar a estrutura de custos à
política de preços e
comercialização e analisar a
necessidade de tomada de capital
externo. “É certo que muitos
precisam, mas é necessário ver
onde será aplicado para que este
auxílio não cause ainda mais
problemas a médio e longo prazo”.

Q

uarenta mandados
judiciais, sendo 20 de
prisões e 20 de buscas e
apreensões domiciliares,
decretados pela 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá foram
cumpridos pela Polícia Civil
durante a operação “Juízo Final”
deflagrada na manhã desta
quinta-feira (18) pela Delegacia
de Sapezal. A operação visa a
desarticular associação criminosa
envolvida com diversos delitos,
entre eles o tráfico de drogas.
Os mandados foram
cumpridos em Sapezal e em
outras cinco cidades das regiões
noroeste e nordeste, e na Capital
do estado. As buscas nos locais
contaram com apoio do canil do
Grupo Especial de Fronteira
(Gefron).
As prisões, buscas e
apreensões foram cumpridas nos
municípios de Sapezal, Campos
de Júlio, Campo Novo do Parecis,

Nortelândia, Juína e Cuiabá
visando a desarticular uma
associação criminosa que atua
com a venda de entorpecentes e
outros delitos.
Foram apreendidos mais
de R$ 10 mil em dinheiro, um
automóvel, uma motocicleta,
porções de maconha, além de
diversos produtos provenientes
de crimes. Três suspeitos que
estavam com os mandados de
prisões decretados também foram
autuados em flagrante por tráfico
de drogas.
Conforme o delegado de
Polícia de Sapezal, Gustavo
Godoy, as diligências continuam
para a localização de oito pessoas
que estão com as prisões
preventivas decretadas, porém,
encontram-se foragidas. A
operação “Juízo Final” contou
com a participação de 49
profissionais da Polícia Civil e da
Polícia Militar.

PROJETO DE LEI

Deputado quer que professores da rede pública
e privada sejam submetidos a teste de covid-19
Da assessoria

A

ntes da retomada das
atividades, que ainda está
com data incerta por
conta da pandemia, os
professores da rede pública
estadual e da iniciativa privada
deverão ser submetidos a testes
para diagnosticar se estão
contaminados com o novo
coronavírus.
Caberá à Secretaria de
Estado de Saúde regulamentar a
lei após a devida aprovação pela
Assembleia Legislativa, podendo
editar resolução conjunta com a
Secretaria de Estado de Educação
para garantir o cumprimento.
Esse é o teor do projeto de
lei (PL 528/2020) de autoria do
deputado estadual Wilson Santos
(PSDB) protocolado no dia 10 de
junho na Assembleia Legislativa.

Na justificativa, o
parlamentar cita que o ambiente
escolar que concentra elevada
quantidade de pessoas favorece a
disseminação do vírus. Por isso, o
exame é necessário para garantir
a prevenção antes da retomada
das atividades escolares, ainda
pendente de autorização pelo
governo do Estado.
“A exigência para
apresentação de testes negativos
para Covid-19 se torna
indispensável nesse momento,
devido às altas taxas de
contaminação pelo vírus. Os
testes de diagnóstico por RT-PCR
(padrão ouro) são altamente
eficazes, sendo considerado o
padrão de teste definitivo
segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS)”, conclui.
Foto: Reprodução

Projeto é de autoria do deputado Wilson Santos
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ESTADUAL

Dado por cancelado, o campeonato salvaria o Mixto, que terminou na nona e penúltima colocação da chave única com cinco pontos e o Araguaia, lanterna com apenas três pontos

Dresch afirma que cancelamento do
Mato-grossense está fora de cogitação
O

A Gazeta

Foto: Arquivo

Dresch se posiciona contrário ao cancelamento do Estadual

ELEIÇÃO

Arley Silva é nomeado como
presidente interino do Mixto
Da Redação

E

m assembleia, o
Conselho Deliberativo
do Mixto decidiu,
homologar a renúncia do
antigo Conselho Gestor, que
era presidido por Walter
Fernandes. E ainda decidiu que

a eleição dos novos membros
será dia 18 do próximo mês,
com prazo limite para os
candidatos apresentarem
chapa até 11 de julho.
Ainda durante a
assembleia, Arley Silva, que
Foto: Assessoria

Arley comandará Mixto interinamente
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fazia parte do Conselho Gestor,
que pediu renúncia, foi
nomeado e agora vai deliberar
as decisões do Mixto. As
eleições segue o estatuto do
clube, que assegura voto a
todos os conselheiros
adimplentes nos últimos 12
meses e aos ex-presidentes do
Alvinegro.
Para aqueles que não
estão em dia com as
mensalidades o prazo para
regularização para terem
direito a voto vai até dia 11 do
próximo mês, prazo que se
encerra a apresentação de
chapas.
A condução do pleito
será comandada por uma
comissão composta pelos
conselheiros Paulo César
Camargo, Ivo Dorileo e Neris
Júnior, que estabeleceram
regas de acordo com o estatuto
do clube e receberão as chapas
concorrentes.

presidente da
Federação Matogrossense de Futebol
(FMF), Aron Dresch, não abre
mão de encerrar o Campeonato
Mato-grossense da Primeira
Divisão desta temporada
dentro das quatro linhas.
Irredutível para que a bola
v o l t e
a
r o l a r
independentemente do
período, ele não hesita em
garantir que cancelar o
Estadual 'está fora de qualquer
cogitação'.
Nos bastidores, há
alguns dirigentes clubistas que
torcem pelo cancelamento do
torneio, paralisado em março,
quando iniciou a proliferação
da pandemia do novo
coronavírus.
Dado por cancelado, o
campeonato salvaria o Mixto,
que terminou na nona e
penúltima colocação da chave
única com cinco pontos e o
Araguaia, lanterna com apenas
três pontos.

Para o dirigente, neste
momento de tensão por causa
no aumento de óbitos em Mato
Grosso por causa do vírus, é
preciso ter paciência e esperar
pelas autoridades da área de
saúde do Brasil.
“Está fora de cogitação
darmos por cancelado o
Campeonato Mato-grossense
de 2020.
Não abro mão de
encerrar o Estadual dentro de
casa, com ou sem torcida”,
afirmou
A maior preocupação de
Dresch é como a federação
local fará a indicação dos
representantes de Mato Grosso
para a Copa do Brasil e
também do Campeonato
Brasileiro da Série D, torneios
marcados para a próxima
temporada. Ele descarta usar a
Copa FMF como torneio
seletivo.
A disputa sempre ocorre
em setembro.
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*********************
Brindando data nova a socialite
cacerense Marília Fontes que recebeu os
parabéns dos familiares e rol de amigos,
que mesmo de longe enviaram fluidos
positivos para o novo ano. Que Deus em
sua infinita bondade lhe presenteie com
muita saúde, paz e amor.
Feliz
Aniversário!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário,
promete trazer seriedade a
seus contatos, pessoais e
profissionais, com grande possibilidade de
firmar projetos e contratos. Empresas e
pessoas do passado, têm mais chance de
tornar alguns projetos, realidade.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário deixa
você mais sério com relação a
planos e projetos futuros.
Você estará mais responsável e mais voltado
para a concretização de projetos de médio
prazo. O período é ótimo para disciplinar-se
e comprometer-se com seu caminho
espiritual.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo
aspecto de Saturno em
Aquário, promete trazer
mais equilíbrio e
estabilidade às suas finanças. O período
pode envolver a negociação e aprovação de
um projeto e futuro contrato, envolvendo o
aumento de suas rendas e lucros.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo
aspecto de Saturno em
Aquário indica a
possibilidade de uma nova
oportunidade de firmar e concretizar uma
parceria financeira, que trará mais
estabilidade à sua vida material. O período
é ótimo para rever investimentos antigos.

Vênus retrógrado em seu
signo, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário, indica
a possibilidade de retorno de
um amor do passado, que
pode mexer mais seriamente com você, que
começa a pensar na possibilidade de
comprometer-se. Você está mais sério e
responsável nos relacionamentos.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo
aspecto de Saturno em
Aquário deixa você mais
sério e comprometido nos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
O período pode envolver a volta de um
amor antigo a novas oportunidades de
restabelecer e renovar o relacionamento.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário,
promete estabilizar de
maneira sutil e agradável seu
mundo emocional, que passa ou passou por
um processo de turbulência nos últimos
meses. Meditação e atividades que unam
mente e corpo, serão ótimas aliadas neste
período.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário
trazendo um movimento
estável no trabalho, com a
possibilidade de novos projetos e contratos.
Se estiver desempregado, este é um ótimo
momento para buscar uma nova colocação.
Muitas empresas estão empregando em
home office.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo
aspecto de Saturno em
Aquário, traz oportunidades
de retomar contatos
comerciais antigos, com possibilidade de
firmar um novo contrato. O período pode
envolver também, a volta de antigos e
leais amigos à sua rotina.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário,
deixando você mais sério e
repensando o amor, tanto sua
maneira de amar, quanto a forma que deseja
de ser amado. Um romance pode ficar mais
sério. Se estiver só, uma pessoa mais velha
ou mais madura, pode cruzar seu caminho.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo
aspecto de Saturno em
Aquário, promete trazer de
volta antigos e importantes
contatos de trabalho, que podem ajudá-lo
em novos projetos. Você melhora sua
imagem social e profissional, através de
posturas mais sérias e comprometidas no
trabalho.

Vênus retrógrado em
Gêmeos, a cada dia mais
próxima de um ótimo aspecto
de Saturno em Aquário, traz
estabilidade emocional e
necessidade de estar am casa,
mais perto dos seus. Você está mais
tranquilo, consciente de seu papel na
sociedade e na família. Um de seus pais
passa por um momento de renovação das
energias.

Abraço especial ao aniversariante do dia Felix Alvares, com
votos de um dia repleto de surpresas e muita festa em família.
Desejo o melhor para você não só hoje, mas sempre, e que esta
data se repita por muitos anos.

Parabenizamos a elegante Maria Freire
Tavares que amanhã celebra mais uma
primavera e recebe os calorosos abraços
do rol de amigos e familiares. Hoje
nossas homenagens com votos de
felicidades. Grande beijo!!!

Rosas multicoloridas a encantadora Edmarlas Almeida Silva
pela passagem de mais um ano. Que Deus lhe conceda muita
saúde e muitos anos de vida. Desejo que seu aniversário lhe
traga uma felicidade imensa e que você possa realizar todos
seus desejos nessa nova etapa de vida. Parabéns!

Nossas felicitações ao rotariano Vinícius
Almendros Fraga que neste sábado
marca mais um golaço no placar da vida.
Nós do JCC lhes desejamos felicidades,
muitos anos de vida e vitórias. Salute!!!

