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By Rosane Michels

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia 
ainda de interiorização e 
necessidade de estar mais 
perto dos seus. Estar em casa 

em home office, não demandará nenhum 
esforço. O dia é ótimo para colocar em 
prática projetos pessoais e profissionais. 
Procure exercitar-se. 

A Lua em Câncer recebe 
um ótimo aspecto de Marte 
em Peixes indicando um dia 
de movimento nas redes 
sociais, bons contatos e 
aproximação de novos 

amigos. O dia é ótimo para envolver-se em 
novos projetos e pensar em novos 
contratos. Os estudos e as reuniões de 
negócios são amplamente beneficiados. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia em 
que dinheiro e trabalho 
caminham de mãos dadas. 
Um projeto pode começar a 

mostrar bons resultados, especialmente 
financeiros.  O dia é ótimo para 
apresentação de novos projetos e para 
novos investimentos. 

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Marte 
em Peixes indicando um 
d i a  d e  a b e r t u r a  e  
receptividade, dia de 

emoções à flor da pele. Hoje, você pode 
se apaixonar, caso esteja só. No entanto, 
como toda paixão, ela pode ser 
passageira. O dia é ótimo para estar perto 
de quem ama. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de solitude. O 
dia é ótimo para cuidar de si 

mesmo e descansar. Priorize-se e 
envolva-se em atividades que unam 
corpo e mente, como a meditação, a 
automassagem e o yoga. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia 
m o v i m e n t a d o ,  
especialmente no trabalho. 
Você estará determinado a 

fazer seus projetos tornarem-se mais 
lucrativos. Dia ótimo também para a 
manutenção da saúde global. Priorize 
atividades que unam mente e corpo. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia em 
que você estará totalmente 
envolvido com os projetos 
de trabalho. Organize seu 

dia, pois um novo projeto pode surgir de 
repente. O dia é ótimo também para 
dedicar-se ao equilíbrio de sua saúde 
integral. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia de 
movimento em projetos 
criativos de médio prazo, 
especialmente envolvendo 

publicações e publicidade. As viagens que 
foram adiadas, começam a ser repensadas. 
Dia ótimo para os processos mentais e 
intelectuais. 

A Lua em Câncer recebe 
um ótimo aspecto de Marte 
em Peixes indicando um 
dia de movimento positivo 
nos relacionamentos,  

pessoais e profissionais. Você estará 
mais assertivo e aberto para negociar 
novas parcerias comerciais. O dia é 
ótimo para socializar nas redes sociais e 
novos romances.

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia de 
maior envolvimento com 
seu coração. Um novo 
romance pode começar a ser 

desenhado e chega com uma boa pitada de 
paixão. se for comprometido, aproveite 
este dia para fazer uma surpresa gostosa 
ao seu amor. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia de 
movimento nas redes sociais 
e aproximação de antigos e 
novos amigos. O dia é ótimo 

para organizar um projeto em equipe e 
preparar-se para colocá-lo em prática. 
Bons contatos comerciais podem ser 
feitos. 

A Lua em Câncer recebe um 
ótimo aspecto de Marte em 
Peixes indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de intimidade. O dia envolve 

aprofundamento e transformação 
emocional. Dia ótimo para negociar 
sociedades e parcerias financeiras ou 
envolver-se em um novo investimento 
partilhado. 

HORÓSCOPO********** **********

Flores multicoloridas a delegada Judá 
Maali Pinheiro Marcondes que festejou 
data nova e recebeu o carinho mais que 
especial da família e rol de amigos. Que 
esse novo ano seja repleto de coisas boas 
e que Deus derrame infinitas bençãos, 
dando saúde e sabedoria para continuar 
realizando esse brilhante trabalho à 
frente da Delegacia Especializada de 
Defesa da Mulher, Criança e Idoso.

Dedico este espaço hoje a Maria Madalena Souza Pinto, uma 
pessoa muito especial, que carrega consigo o dom de ensinar. 
Ela ontem apagou mais uma velinha e recebeu os calorosos 
abraços dos filhos, netos e amigos.  Um beijo enorme com 
votos de saúde, prosperidades e muitos anos de vida. Tim Tim a 
sua felicidade!!!

Hoje é dia de festa para Arci Rezende que 
está marcando mais um golaço no placar 
da vida. Na oportunidade recebe os 
parabéns dos familiares, rol de amigos e 
dos companheiros do Rotary. Muita luz, 
amor, paz e realizações é o que lhes 
desejamos para o novo ano que inicia. 
Salute!!!

Vivas a aniversariante de hoje Thais 
Cavalho Sabino. Que essa data seja o 
início de um ano de vitórias em sua vida, 
que a prosperidade venha ao seu 
encontro, e que você nunca esqueça a 
pessoa especial que é. Feliz aniversário!

Com ligeiro atraso, mas em tempo parabenizamos a simpática 
Edil Garcia, que trocou de idade ao som do tradicional 
parabéns cantado pelos familiares. Que Deus lhe conceda 
saúde, paz e felicidades. 
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mportância do Isolamento ISocial será tema de palestra 
da Universidade do Estado 

de Mato Grosso nesta quarta-
feira, 27. O debate online será 
transmitido pelo YouTube a partir 
das 19 horas, horário de Mato 
Grosso.

Os interessados em se 
inscrever para obter certificação 
de 4 horas, poderão fazê-lo por 
m e i o  d o  l i n k :  
https://forms.gle/na31LvnnVye5
QPYa6. Para fins de certificados 
são liberadas 230 inscrições, mas 
qualquer pessoa, mesmo sem 
inscrição poderá acompanhar as 
discussões e enviar perguntas e 
ques t ionamentos  pa ra  os  
palestrantes.

O coordenador do debate, 
professor André Trapani Costa 
Possignolo explica que a 
proposta é que os palestrantes de 
diferentes áreas de conhecimento 
discutam sobre os efeitos e a 
importância do isolamento social 
no âmbito da saúde e economia.

Estarão palestrando no 
evento Fabiane Verônica - 
formada em Enfermagem pela 

PUC-RS, atua como Consultora 
Financeira Pessoal, realiza 
trabalho voluntário na Escola 
Previdenciária do Rio de Janeiro 
e compõe a Equipe de Educação 
Financeira do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de 
Janeiro;  Priscila Almeida - 
bacharel  em Direito pela 
Faculdade Morgana Potrich, de 
Mineiros - GO, Pós-Graduanda 

Unemat - Campus de Diamantino 
-  M T,  e  m e s t r a n d a  e m  
Enfermagem pela UFMT - 
Campus de Cuiabá - MT. 
Responsável Técnica do Hospital 
e Maternidade São João Batista, 
de Diamantino – MT; Isabela 
Fontanella - especialista em 
A t i v o s  F i n a n c e i r o s  p e l a  
ANBIMA, Pós-Graduada em 
Finanças e Investimentos pela 

medida do possível, o acesso ao 
bene f í c io  pe la  comunidade  
estudantil.

Como medida inclusiva, 
para estudantes na faixa de renda 
prevista em edital que não tem 
acesso à internet, a equipe do 
campus  entrará  em contato  
telefônico para suporte à inscrição. 
“Como sabemos que boa parte de 
estudantes não têm acesso à internet, 
nossos servidores da comissão 
responsável pela seleção entrarão 
em contato com aqueles que 
c o n s t a m  n o  n o s s o  s i s t e m a  
acadêmico nessa faixa de renda, com 
o objetivo de dar suporte e 
identificar quem não tem acesso à 
internet”, afirma Juçara Tinasi, 
Diretora do Departamento de 
Desenvolvimento Educacional do 
C a m p u s .  A c e s s e :  
www.cas.ifmt.edu.br

om o objetivo de amenizar os Cefeitos da crise ocasionada 
pela COVID-19, o Campus 

Cáceres – Prof. Olegário Baldo do 
Instituto Federal de Mato Grosso, 
IFMT, lança edital de Auxílio 
Emergencial para estudantes em 
s i tuação  de  ba ixa  r enda  e  
vu lnerab i l idade  soc ia l  com 
investimento da polí t ica de 
assistência estudantil  no valor de R$ 
173.250,00. A ação beneficiará 385 
estudantes do campus com auxílio 
na modalidade “Alimentação”, em 
três parcelas, no valor de R$ 150,00, 
por mês. As inscrições estão abertas 
entre os dias 26 de maio e 14 de 
junho, por meio de formulário 
eletrônico. Poderão inscrever-se 
estudantes matriculados no campus, 
com renda bruta familiar per capita 

de até um salário mínimo e meio; 
estudantes cotistas que ingressaram 
no IFMT vindos de escolas públicas 
e demais estudantes em situação de 
agravo das condições financeiras em 
função da pandemia da COVID-19.

No ato da inscrição, a ou o 
estudante deve apresentar conta 
bancária em seu nome, podendo ser 
criadas contas em Bancos Digitais, 
desde que também seja em sua 
titularidade. Para proteger a 
comunidade e buscar as medidas de 
isolamento social estabelecidas 
pelas autoridades de saúde e pela 
comissão de enfrentamento à Covid 
19 do IFMT, não será emitida nota de 
empenho/ordem bancária para 
pagamento do auxílio, o objetivo é 
que todo o processo seja facilitado 
de modo remoto bem como, na 

O debate também contará 
com a presença da Intérprete em 
Libras, Dijiane Regina de Paula, 
que fará a tradução em tempo real 
para acessibilidade à comunidade 
surda brasileira. 

Dijiane é licenciada em 
Matemática pela Unemat - 
Campus de Sinop -  MT,  
Especialista em Docência no 
Ensino Superior em Libras pela 
UCAM - RJ, Pós-Graduanda em 
Tradução e Interpretação pela 
Unoeste - Presidente Prudente e 
mestranda pela UNESP - Ilha 
Solteira, já com Proficiência em 
Libras pela Secretaria de 
Educação e CAS - MT.

em Direito Imobiliário pelo 
Instituto Damásio, Acadêmica 
Discente de Teologia pelo STBG, 
A s s i s t e n t e  J u r í d i c a  d a  
Coopermin, e sócia-proprietária 
da Loja Projeto Nerd e Adriana 
Borgmann  -graduada em 
Psicologia pela Faculdade de 
Quatro Marcos,  MBA em Gestão 
de Pessoas nas Organizações pela 
UNIC,  especial ização em 
Aval iação Psicológica no 
T r â n s i t o  p e l a  U F A L ,  
especialização em Terapia 
Cognitivo Comportamental. 
Mestrado em andamento em 
Educação pela UNEMAT. Atua 
como psicóloga clínica em Barra 
do Bugres.

no quintal. Diante da situação os 
policiais acionaram apoio da 
P o l í c i a  A m b i e n t a l  q u e  
compareceu no local e conseguiu 
com um cambão conter o animal, 
que estava bastante agressivo. 
A i n d a  d e  a c o r d o  c o m  
informações o animal morreu 
logo depois de ter sido contido. 

A  v í t i m a  s o f r e u  
fe r imen tos  nos  b raços  e  
antebraços e foi encaminhada 
pelos bombeiros ao Pronto 
Atendimento para cuidados 
médicos. 

m cão da raça Pitbull na Utarde deste sábado (23), 
atacou a própria dona no 

residencial Jardim Aeroporto, em 
Cáceres. Segundo consta, a 
polícia militar foi acionada via 
CIOSP por volta das 17h 30 para 
atender a ocorrência. Chegando 
no local encontraram a vítima 
L.J.O.S.A, trancada na casa e 
esperando por ajuda.

A senhora de 60 anos, 
contou aos  pol ic ia is  que 
conseguiu durante o ataque 
fechar a casa deixando o cachorro 

COVID-19

Isolamento Social será tema de 
debate online nesta quarta-feira

O debate também contará com a presença de Intérprete em Libras

Redação c/ Assessoria

Debate inicia as 19 horas de MT   

Foto: Ilustrativa

ASSISTÊNCIA

IFMT Cáceres oferta auxílio 
emergencial para estudantes 
Assessoria

Inscrições seguem até 14 de junho   

Foto: Arquivo

ATAQUE CANINO

Em Cáceres, idosa é atacada pelo 
próprio cachorro da raça Pitbull 

Da Redação

Pitbull morreu logo depois do ataque   

Foto: Ilustrativa

Crise, eis a palavra de ordem do 
dia, tida nos ideogramas chineses como 
risco somado à oportunidades;  
caracterizada por Marx como colapso 
dos princípios básicos de funcionamento 
da sociedade; conceituada por Lasswell e 
Kaplan, como conflito de intensidade 
extrema. Vocábulo polissêmico, crises 
acontecem em várias etapas e gerações, 
l o c a l i z a d a s  e  e x t e r i o r i z a d a s ,  
consequente de fenômenos, etc, mas, 
pandêmicas, são raras, como a 
provocada pelo nefasto advento da 
Covid-19.  Os grandes, bem, os grandes, 
a gente já discorreu aqui, ratifique-se a 
parábola do boi e da boiada. O problema, 
restringe-se dramaticamente para os 
pequenos e médios, a mercê do 
d e s e m p r e g o ,  s u b e m p r e g o  e  
desempresários, cuja perda comparativa 
é imensa, quando alguns, ressarcidos 
com migalhas. 

A explosão do dólar, benéfica aos 
poderosos e cilada para os MEIs que 
produzem e geram empregos, funciona 
como efeito colateral nocivo ás vítimas 
do Corona, assim como aos  entubados 
em hospitais, para os assintomáticos do 
sistema, os futuros desempresários, em 
suas manobras diárias para tentar escapar 
sem maiores mazelas em seus 
empreendimentos. Neste rol, a imprensa 
séria, cujo trabalho é de suma 
importância em tempos de crise, tida 
como pulha por ignorantes tendenciosos, 
quando não consegue compra-la. 

Vela o leitor, que a dolarização 
tupiniquim em tempo de Covid-19, mina 
os pequenos e médios, ratifique-se, 
dup lamente  sac r i f i cados  pe los  

necessários lockdowns e nosso R$ 
desvalorizado. Exemplo disso, aqui no 
jornal, a impressão (chapas,  tinta, papel 
e etc), sofre com os reajustes da 
dolarização, cerca de 40% só no primeiro 
trimestre deste ano. E, não podemos 
onerar os anunciantes e assinantes no 
mesmo dígito, seja por força de contratos 
e fidelização com os clientes, sobretudo 
nestas circunstancias. Obviamente, que a 
situação é deveras constrangedora para 
milhões de pessoas, que a Covid-19 
deixa um rastro funesto e desolador. 

Previsões apontam 13 milhões de 
pessoas. desempregadas no patropi e 
rombo de cerca de 3 trilhões e meio se 
dólares no planeta. São reflexos da atual 
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Todos nós podemos pensar em 
inúmeras coisas de nos chateou e nos 
machucou com esta pandemia da Covid-
19. Podemos olhar os dados e nos 
impressionar e nos entristecer com todos 
os fatores assustadores que nos 
envolvem nos últimos meses. Sim, 
podemos.

Porém se analisarmos a partir de 
uma outra perspectiva, vamos encontrar 
muitas coisas positivas. Atitudes de 
ajuda comunitária, expressão de 
solidariedade e de amor pelo próximo, 
até a diminuição acentuada na poluição, 
nem que momentânea, nos chamaram a 
atenção em meio à este furacão. 

Mas podemos enxergar também 
uma outra coisa muito bela, e é nesta 
positividade que vou focar nesse texto: 
O nascimento de inúmeras atitudes 
empreendedoras e de geração de valor.

Que vivemos num mundo onde a 
mudança tecnológica é rápida e 
impressionante, estamos mais do que 
acostumados a saber, mas o que se vê e 

que nestes dias atuais é uma revolução 
na geração de conteúdo e formas 
inovadoras de empreender.

Muitas pessoas que antes 
poderiam estar presos numa bolha de 
inatividade seja por estarem presos à 
uma zona de conforto ou seja por falta de 
estímulo próprio para empreender, 
viram a necessidade. 

Saíram disto. Juntaram uma dose 
de coragem com uma boa pitada de 
preocupação com o panorama financeiro 
e econômico e bum! Aconteceu. Muita 
coisa boa e útil tem saído disso tudo!

Seja numa rede social onde 
pessoas começam a gerar um conteúdo 
ótimo e dar valor às pessoas de alguma 
forma, ou algumas que há muito 
seguravam para fazer algo, mas não 
faziam. 

Seja numa reflexão pública sobre 
algum assunto, seja qualquer outra coisa 
interessante, o mais importante é que 
novos negócios estão nascendo. 
Estamos vivendo o começo de uma nova 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Acontece nesta quinta-feira, 28, as 8h, uma 
Audiência Pública realizada pela Prefeitura de 
Cáceres. A audiência acontecerá em formato de 
live na plataforma do youtube, no link 
https://youtu.be/WVOtDmLkels, e tem por 
objetivo apresentar ao público a movimentação 
orçamentária e financeira da Prefeitura, nos 
meses de janeiro a abril de 2020, conforme o 
disposto no artigo 9º, § 4º, e artigo 48, § Único, da 
Lei de Responsabil idade Fiscal  (Lei 
Complementar nº. 101/2000). Será realizada em 
formato live em concordâncias as orientações da 
Organização Mundial de Saúde e as normativas 
federal, estadual e municipal, como medida de 
prevenção a Covid-19.

SISU I
Instituições de ensino superior públicas e 
gratuitas que quiserem oferecer vagas para seus 
cursos de graduação por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), para o segundo 
semestre de 2020, poderão aderir ao programa a 
partir desta segunda-feira (25). O período de 
adesão ficará aberto até as 23h59 de 29 de maio. 
Já o prazo para retificação do termo de adesão 
será de 1º a 5 de junho. O processo seletivo usa as 
notas do Exame Nacional de Ensino Médio 
(Enem) como critério de classificação.

SISU II
Os estudantes interessados em concorrer a uma 
vaga em uma universidade ou instituto público 
poderão consultar os cursos e o número de vagas 
que serão disponibilizados por cada instituição 
participante. Os interessados poderão fazer as 
inscrições para o Sisu 2020 entre os dias 16 e 19 
de junho. O Sisu é o único programa do governo 
federal para acesso de brasileiros a um curso de 
graduação em universidades públicas do país. As 
vagas são abertas semestralmente e para 
participar é preciso ter feito as provas do Enem 
2019 e não ter zerado a redação. Também é 
preciso ter garantido um bom desempenho nas 
provas objetivas.

INSS 13º SALÁRIO
Iniciou ontem o pagamento do 13º salário dos 
aposentados e pensionistas do INSS, para quem 
recebe um salário mínimo. O depósito da 
segunda parte desse abono anual está sendo 
efetuado até o dia 5 de junho, conforme a tabela 
de pagamento de 2020. A antecipação do 13º é 
uma das medidas anunciadas pelo governo 
federal para o enfrentamento da pandemia da 
covid-19. Segurados com renda mensal acima do 
piso nacional terão seus pagamentos creditados 
entre os dias 1º e 5 de junho.

ENEM
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino 
Médio 2020 estão abertas até a próxima quarta-
feira (27) e devem ser feitas por meio da internet. 
O prazo começou no dia 11 e terminaria no dia 
22, mas foi estendido por mais 5 dias. Neste ano, 
será obrigatória a inclusão de uma foto atual do 
participante no sistema de inscrição, que deverá 
ser utilizada para procedimento de identificação 
no momento da prova.  A foto deve ser atual, 
nítida, individual, colorida e com fundo branco. 
Não serão aceitas imagens de pessoas com 
óculos escuros ou artigos de chapelaria (boné, 
chapéu, viseira, gorro ou similares). Ela deve 
mostrar o rosto inteiro do participante com uma 
boa iluminação e foco, nos formatos de arquivo 
JPEG e PNG, com tamanho máximo de 2 MB. 
Imagens em PDF não serão permitidas.

PARCELA FIES
O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) autorizou a suspensão das 
parcelas dos contratos de financiamento 
estudantil concedidos com recursos do Fies, que 
estejam na fase de utilização, carência ou 
amortização, durante o estado de calamidade 
pública em razão da pandemia de covid-19. A 
resolução foi publicada no Diário Oficial da 
União de ontem. Está permitida a suspensão de 
duas parcelas para os contratos em fase de 
utilização ou carência (referente aos juros 
trimestrais para contratos feitos até o 2º semestre 
de 2017) e de quatro parcelas para os contratos 
em fase de amortização, dos estudantes que já 
concluíram o curso. O governo federal poderá 
prorrogar esses prazos.

era de novas ideias e possíveis sucessos 
grandes que em breve surgirão. Basta 
olharmos para ver e, enxergar isso. E 
isso é muito positivo!

Dá pra enxergarmos então 
muitas coisas boas nisso? Claro que dá! 
É claro que nem todos têm o sangue 
empreendedor e muitos estão passando 
com dificuldades e momentos difíceis. 
Nossa atenção e cuidado continuará 
existindo para todos que vivem estes 
momentos delicados. 

Mas a própria história da 
humanidade comprova, que em 
momentos difíceis que enfrentamos 
como sociedade, também faz a gente 
produzir as melhores ações e os 
melhores avanços. E desta vez meus 
amigos, não deverá ser diferente. Basta 
ter fé, e olhar. 

ARTHUR H. MEIER é formado em 
Administração pela FGV

crise global de saúde, no mercado, 
segundo o diretor da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Guy 
Ryder. Conforme ele, esta crise exige um 
diálogo social com envolvimento de 
trabalhadores, governo e empresários. 

Entretanto, o que se nota, é o bolo 
fatiado entre os poderosos com subsídios 
milionários do governo usando nosso 
dinheiro cevando os grandes e para os 
miseráveis, as migalhas de R$ 20/dia, 
c o m  z e r o  b ô n u s  a o s  f u t u r o s  
desempresários. Até quando nós, calços 
da estrutura econômica tupiniquim 
vamos suportar, o tempo dirá. Servido 
uma tubaína pra refrescar a goela, 
senhores futuros desempresários?

A alquimia de uma crise

Crise dos Desempresários
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A passageira disse não 
saber da existência da droga, 
mas também apresentou 
declarações desconexas.  
Comentou que o casal estava 

viajando à negócios.
Após a constatação a 

ocorrência foi encaminhada a 
Polícia Civil de Cáceres.

m  f i s c a l i z a ç ã o ,  Epol ic ia i s  da  PRF 
d e r a m  o r d e m  d e  

parada ao veículo Fiat/Palio 
Fire, cor branca e placas de 
Água Boa/MT recheado de 
cocaína. O fato aconteceu na 
BR 070, na manhã de sexta-
feira. 
 Durante a abordagem o 
motorista apresentou bastante 
nervosismo o que levantou 
suspeitas e determinou a busca 
detalhada no veículo, quando 
f o i  e n c o n t r a d o  u m  
compartimento no tanque de 
g a s o l i n a ,  o n d e  e s t a v a  
escondido aproximadamente 
12 kg de cocaína.

N o  m o m e n t o  d a  
apreensão, o veículo era 
ocupado pelo condutor de 39 
anos e sua companheira de 
mesma idade.

O condutor admitiu e 

Garças em Mato Grosso. 
De acordo com ele 

receberia um dinheiro pelo 
transporte da droga. 

relatou que carregou o 
en to rpecen te  em Por to  
Velho/RO e teria como destino 
final a cidade de Barra do 

arma de fogo.
A  v í t i m a  f a t a l ,  

identif icada como Luca 
Mateus Campos da Silva, não 
resistiu e foi a óbito no próprio 
local, os menores M.L.L.L. (15 
anos) do sexo feminino e 
L.H.N.S. (17 anos) do sexo 
masculino foram socorridos 
pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhados em estado grave 
ao hospital Vale do Guaporé. 

Ainda na residência 
encontrava-se esposa da vítima 
fatal em companhia de uma 
cr iança que não foram 
atingidas pelos disparos. 

Após as perícias de 
praxe, o corpo do jovem foi 
encaminhado ao IML e 
liberado para sepultamento.

A Polícia não descarta 
um possível acerto de contas 
entre facções rivais na cidade. 
O caso segue em investigação 
para desvendar os autores do 
crime.  

m jovem, de 21 anos, Ufoi assassinado a tiros 
e  d o i s  m e n o r e s  

ficaram gravemente feridos na 
noite de sábado em Pontes e 
Lacerda. 
 D e  a c o r d o  c o m  

informações o homicídio 
aconteceu na Rua 14 de 
Fevereiro esquina com a 
Avenida Mato Grosso, quando 
h o m e n s  e n c a p u z a d o s  
invadiram uma residência e 
efetuaram vários disparos de 

ais dois veículos são Mrecuperados em 
ação das forças de 

segurança. Policiais Militares 
do 18º Batalhão juntamente 
com equipe do Gefron, sendo 
um Onix e uma Montana.
 Ainda na ação, os 
policiais apreenderam dois 
quilos de pasta base de 
cocaína, um rifle calibre 22 e 
R$ 3.200,00 em dinheiro.

De acordo com o 
boletim de ocorrência, as 
equipes estavam na MT-265 
quando perceberam que os 
ocupantes do Onix sem placa, 
abandonaram o veículo e 

correram para uma área de 
mata, devido à presença dos 
policiais.  

No mesmo momento, o 
v e í c u l o  M o n t a n a  s e  
aproximava, mas ao ver a ação 
policial retornou e seguiu 
sentido a Bolívia. 

O veículo também foi 
abandonado. Nele estava o 
material apreendido.

Em consulta, ambos os 
carros apresentavam queixa de 
roubo, sendo o veículo Onix 
ocorrido na terça-feira (20), em 
Cuiabá.  Já o Montana, foi 
furtado também na capital, 
porém no ano de 2019.

FLAGRANTE

PRF apreendeu Fiat Palio Fire 
recheado de cocaína em Cáceres
Da Redação

No momento da apreensão, o veículo era ocupado pelo condutor de 39 anos e sua companheira de mesma idade

Droga estava num compartimento no tanque de combustível 

Foto: PRF

HOMICÍDIO

Encapuzados matam um e deixam
 dois feridos em Pontes e Lacerda

Da Redação

Crime foi praticado por homens encapuzados 

Foto: Ilustrativa

MT 265
PM e Gefron recuperam veículos,
apreende arma, droga e dinheiro

Da Redação

Rifle, cocaína e dinheiro 

Foto: PMMT
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encerramento da celebração, o 
que deixou o homem irritado. 
Logo após, o suspeito falou 
para o homem: “Já está 
passando da hora desse padre ir 
embora daqui”. Mas teve como 
resposta que este não iria 
estragar a missa com suas 
histórias.

O suspeito, nervoso, 

ma situação inusitada Uchamou a atenção no 
último domingo (24) 

no  Sa lão  Paroquia l  no  
município de Glória d'Oeste. 
Um homem de 51 anos foi 
atropelado, após sair da missa, 
por um indivíduo que teria se 
irritado por não ter obtido 
permissão do padre para usar o 

m i c r o f o n e  d u r a n t e  a  
celebração.

Conforme o relato do 
homem atropelado, ele havia 
ido à missa com a esposa e o 
suspeito chegou já no final da 
celebração pedindo para falar 
ao microfone. 

No entanto, o padre não 
permitiu a fala e fez o 

saiu correndo em direção ao 
seu carro. Amedrontado, por 
saber que o homem tinha um 
facão em seu veículo, a vítima 
resolveu ir embora para sua 
casa. Enquanto ele caminhava 
pela calçada, escutou um 
veículo acelerando e tentou 
pular para não ser atropelado, 
mas acabou atingido pelas 
costas e arremessado contra a 
parede de uma loja de 
confecções. O suspeito fugiu 
do local.

A vítima foi socorrida e 
levada para o Posto de Saúde 
da Família (PSF), onde foi 
acionada a Polícia Militar. Ele 
sofreu escoriações nas pernas e 
no braço esquerdo, além de 
ficar com muita dor no lado 
direito das costas.

Os policias fizeram 
rondas pela cidade em busca 
do suspeito, mas não o 
encontraram. O caso foi 
registrado como tentativa de 
homicídio doloso.

e  acordo com o DB o l e t i m  d e  
O c o r r ê n c i a  

2020.123945, o motociclista 
M.W.S.S., por volta das 5h da 
manhã deste domingo (24), 
bateu na traseira de um ônibus 
que estava estacionado. O fato 
aconteceu na cidade de 
Araputanga na Rua Limiro 
Rosa Pereira em frente ao 
Estádio Municipal. 

Segundo consta no 

momento do acidente fazia frio 
de 12 graus e o jovem após 
sofrer o impacto ficou caído no 
asfalto até a chegada da equipe 
socorrista. 

N o  m o m e n t o  d o  
acidente ele pilotava a 
motocicleta Honda Fan 160 de 
placas QCV 5329.

O jovem foi atendido e 
encaminhado ao hospital da 
cidade, sendo transferido para 
Cáceres para tratamento.

SITUAÇÃO INUSITADA

Em Glória D'Oeste, homem após discutir 
com padre atropela fiel na porta de igreja

A vítima foi socorrida e levada para o Posto de Saúde da Família (PSF)

Popular Online

Homem foi atropelado propositalmente   

Foto: Ilustrativa

DISTRAIÇÃO

Motociclista bate em ônibus
estacionado em Araputanga
Da Redação

Ônibus estava estacionado quando motociclista bateu  

Foto: Reprodução
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futebol de Mato Grosso, ao 
invés de atrapalhar, proibir a 
bebida alcoólica dentro do 
estádio, é ultrapassar o bom 
senso”, disse o deputado 
Faissal Calil.

Vale destacar também 
que as bebidas deverão 
também ser comercializadas 
somente dentro de embalagem 
descartável, cujo recipiente 
não ultrapasse 500 ml.

“Temos que ajudar o 

Vou deixar o Mixto, não dá “mais!”. A frase é do 
presidente do clube, 

Walter Hudson, dita exatamente 
um dia após o alvinegro 
completar seu 86º aniversário de 
fundação.

Segundo o dirigente “não 
há mais clima para continuar à 
frente do clube”. Criticado por 
m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  
Deliberativo e da própria 

diretoria, Hudson revelou que 
pretende entregar a renúncia o 
mais breve possível. “Só não fiz 
i s s o  a i n d a  d e v i d o  e s s a  
pandemia. Temos que realizar 
u m a  a s s e m b l e i a  g e r a l ” ,  
explicou.

Dizendo-se sem apoio à 
frente do clube e desestimulado, 
Hudson garante que entregará o 
Mixto em 'boas condições'. 
“ F i z e m o s  o s  ú l t i m o s  

pagamentos pendentes referente 
ao Estadual desse ano”, afirmou.

Questionado sobre a 
possibilidade de o clube ser 
arrendado ou terceirizado por 
um grupo de investidores, 
supostamente interessado, 
Hudson se mostrou cético: “Um 
investidor que pretende fechar 
um negócio não precisa de 60 
dias para dar a resposta”, 
destacou, referindo-se ao prazo 
solicitado por um emissário 
enviado à reunião, realizada na 
noite de quarta-feira na Capital.

Hudson não participou 
do encontro, mas A Gazeta 
apurou que o tal emissário é um 
cidadão cuiabano que reside no 
Rio e se apresentou como 
representante dos 'investidores'.

A proposta consiste em o 
clube ceder todos os direitos ao 
grupo, incluindo a negociação 
de at letas revelados nas 
categorias de base. O mesmo 
emissário teria citado um 
investimento de R$ 5 milhões e 
até a quitação de todas as dívidas 
do clube. O conselho preferiu 
não  reve la r  o  nome do  
representante.

 Governo do Estado de OM a t o  G r o s s o  
sancionou a lei que 

libera venda e consumo de 
bebida alcoólica em estádios 
mato-grossenses A sanção da 
lei já foi publicada no Diário 
Oficial. A lei é de autoria do 
deputado estadual Faissal Calil 
(PV). 
 “Temos que agradecer 
ao governador Mauro Mendes 
(DEM) pela sanção da Lei, ao 
deputado estadual Faissal 
Calil, autor do projeto de Lei, e 
ao secretário de Esportes, 
Allan Kardec (PDT), que tem 
trabalhado em conjunto 

conosco para retomarmos o 
futebol de Mato Grosso”, 
declarou o presidente da 
Federação Mato-grossense de 
Futebol, Aron Dresch. 
 Aron  fo i  um dos  
interlocutores para a sanção da 
lei ao lado do Executivo e 
Legislativo municipal. 

De acordo com a lei, 
além da arquibancada, os 
camarotes  dos  es tádios  
também poderão autorizar a 
v e n d a  e  c o n s u m o  n a s  
arquibancadas. 

A venda só poderá ser 
realizada uma hora e meia 
antes do início das partidas e 

até uma hora após o fim do 
jogo realizado. “Todo cidadão 
que vai ao estádio tem o direito 
ao entretenimento de forma 
plena. 

Proibir o consumo de 
bebidas é violar esse direito. 
Para alguns a bebida é 
condenada por gerar violência, 
mas quem gera violência é o 
ser humano. Portanto,se 
alguém se descontrola, ele que 
tem que ser condenado, e não 
toda a sociedade. 

O Deputado Faissal está 
de parabéns  pela lei”, declarou 
Geandre Bucair, um dos 
dirigentes do Dom Bosco.

AGORA É LEI

Bebida alcoólica é liberada 
nos estádios de Mato Grosso
Assessoria

A venda só poderá ser realizada uma hora e meia antes do início das partidas e até uma hora após o fim do jogo realizado

Lei foi publicada no DO de quinta-feira (21)  

Foto: Ilustrativa

NO LIMITE

Presidente do Mixto, Walter Hudson, 
anuncia renúncia do cargo “não dá mais” 
A Gazeta

Presidente deve renunciar nessa semana 

Foto: Arquivo
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Com o objetivo de amenizar os 
efeitos da crise ocasionada pela COVID-
19, o Campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo do Instituto Federal de Mato 
Grosso, IFMT, lança edital de Auxílio 
Emergencial para estudantes em situação 
de baixa renda e vulnerabilidade social 
com investimento da política de 
assistência estudantil no valor de R$ 
173.250,00. 

Página 06

Após mobilização de sua base e de 
estudantes da Universidade do Estado de 
Mato Grosso em dezembro de 2019 e 
janeiro deste ano, a Associação dos 
Docentes da Unemat (ADUNEMAT) 
emplacou uma grande vitória para a 
população de Mato Grosso que acessa e 
que pretende ingressar no ensino público 
superior do Estado, o julgamento que pode 
suspender a ADI ajuizada pelo governador 
do Estado, Mauro Mendes. 

O deputado estadual Dr. Gimenez (PV) quer a antecipação da 
formatura dos alunos do 6º ano do curso de Medicina da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat) para atuarem no combate ao novo 
coronavírus (Covid-19). O pedido já foi protocolado junto ao Governo do 
Estado buscando celeridade no processo. Página 06

NOVOS CASOS

MT registra 1.594 infectados pela Covid-19, Cáceres 
está entre os municípios com maior número de casos

O novo Boletim emitido na tarde de ontem (25), registrou 1.594 
casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso e 42 óbitos em 
decorrência do coronavírus no Estado. As últimas duas mortes foram 
notificadas nas cidades de Várzea Grande e Pontes e Lacerda. Dentre os 20 
municípios com maior número de casos de coronavírus, estão: Cuiabá em 
primeiro lugar, seguido por Várzea Grande e Rondonópolis. Cáceres ocupa 
a décima quarta colocação. Página 06

Doença avança no Estado, isolamento e medidas devem ser respeitados 

Foto: Divulgação

ASSISTÊNCIA

IFMT Cáceres oferta auxílio 
emergencial para estudantes 

Auxilio beneficiará 385 estudantes 
do campo de Cáceres  

Foto: Reprodução

JULGAMENTO ONLINE

Após mobilizações, ADUNEMAT emplaca 
no STF data do julgamento para ADI 6275

Adunemat emplaca mais essa vitória   

Foto: Ilustrativa

PANDEMIA

Deputado quer antecipar formatura
de alunos de Medicina da Unemat

Deputado quer antecipação da formatura do acadêmicos da Unemat    

Foto: Arquivo
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Em Cáceres, idosa é atacada 
pelo próprio cachorro 

da raça Pitbull

PRF apreendeu Fiat 
Palio Fire recheado 

de cocaína em Cáceres

Página 04

Encapuzados matam 
um e deixam dois feridos 

em Pontes e Lacerda

PM e Gefron recuperam 
veículos, apreende arma, 

droga e dinheiro
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Figueiredo, que me garantiu analisar 
a questão; e também ao secretário 
estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Seciteci), Nilton Borgato.

“Estendo meu apoio a outros 
estudantes de Medicina, porque me 
s into muito  honrado,  como 
parlamentar e médico, em contribuir 
com vocês. E ainda parabenizo o 
empenho desses futuros médicos da 
Unemat que estão lutando para 
poder se formar e contribuir com a 
saúde pública em nosso estado”.

O formando João Paulo 
Muniz, 26 anos, afirma que os 
futuros médicos querem muito 
começar a trabalhar logo e colocar 
em prática o que aprenderem nos seis 
anos de faculdade. Ele veio do 
interior de Goiás, mas faz planos de 
fixar residência na região oeste.

“Estamos nos formando em 
meio à uma situação difícil como 
esta, o que intensifica nosso 
compromisso em querer contribuir 
com a sociedade”. 

(1), Santo Antônio do Leverger (1), 
Tangará da Serra (11), Tapurah (1), 
Várzea Grande (31), Vera (1) e 
municípios de outros estados (2).

D o s  1 . 5 9 4  c a s o s  
confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso, 946 estão em isolamento 
domiciliar e 499 estão recuperados. 
H á  a i n d a  1 0 7  p a c i e n t e s  
hospitalizados, sendo 61 em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
e 46 em enfermaria.

No boletim, a SES também 
divulga que a rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS) dispõe, atualmente, 
de 264 leitos de UTI e 871 leitos de 
enfermaria especificamente para 
pacientes com coronavírus no 
Estado. 

Considerando o número 
total de casos em Mato Grosso, 
50,3% dos diagnosticados são do 
sexo feminino e 49,7% masculino; 
além disso, 461 pacientes têm faixa-
etária entre 31 a 40 anos. 

O documento ainda aponta 
que um total de 5.254 amostras já 
foram avaliadas pelo Laboratório 
Central do Estado (Lacen-MT) e 
que, atualmente, restam 131 
amostras em análise laboratorial.
Cenário nacional - Até o último 
domingo (25), o Governo Federal 
confirmou 363.211 casos da Covid-
19 no Brasil e 22.666 óbitos 
oriundos da doença. 
 No levantamento do dia 
anterior, divulgado pelo Ministério 
da Saúde, o país contabilizava 
22.013 mortes e 347.398 casos 
confirmados de pessoas infectadas 
pelo coronavírus. Até o fechamento 
d e s t e  m a t e r i a l ,  n ã o  f o r a m  
atualizados os números desta 
segunda-feira (25).

 novo Boletim emitido na Otarde de ontem (25) ,  
registrou 1.594 casos 

confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso e 42 óbitos em decorrência 
do coronavírus no Estado. As 
ú l t imas  duas  mor tes  foram 
notificadas nas cidades de Várzea 
Grande e Pontes e Lacerda. 

Dentre os 20 municípios 
com maior número de casos de 
coronavírus, estão: Cuiabá (518), 
Várzea Grande (155), Rondonópolis 
(130), Tangará da Serra (77), 
Primavera do Leste (77), Barra do 
Garças (66), Lucas do Rio Verde 
(46), Confresa (43), Sorriso (37), 
Rosário Oeste (35), Sinop (34), 
Jaciara (30), Peixoto de Azevedo 

(21), Cáceres (20), Nova Mutum 
(19), Pontes e Lacerda (18), Alta 
Floresta (16), Querência (15), 
Tapurah (10) e Mirassol D'Oeste 
(10). 

Nas últimas 24 horas, 
surgiram 130 novas confirmações 
em Barra do Garças (1), Cáceres (1), 
Campo Novo do Parecis (1), Campo 
Verde (1), Chapada dos Guimarães 
(1), Colíder (1), Confresa (8), 
Conquista D'Oeste (1), Cuiabá (29), 
Jaciara (5), Jauru (1), Juína (1), 
Marcelândia (1), Nova Lacerda (1), 
Nova Mutum (1), Nova Olímpia (1), 
Pontes e Lacerda (1), Porto Alegre 
do Norte (1), Primavera do Leste (6), 
R i b e i r ã o  C a s c a l h e i r a  ( 1 ) ,  
Rondonópolis (18), Rosário Oeste 

pós mobilização de sua base Ae  d e  e s t u d a n t e s  d a  
Universidade do Estado de 

Mato Grosso em dezembro de 2019 
e janeiro deste ano, a Associação dos 
D o c e n t e s  d a  U n e m a t  
(ADUNEMAT) emplacou uma 
grande vitória para a população de 
Mato Grosso que acessa e que 
pretende ingressar no ensino público 
superior do Estado, o julgamento 
que pode suspender a ADI ajuizada 
pelo governador do Estado, Mauro 
Mendes. Foi marcado para a 
próxima sex ta- fe i ra  (29)  o  
julgamento da pauta nº 63/2020, do 
processo relacionado à Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
6275.

O julgamento, que será em 
ambiente virtual por conta da 
pandemia, trata da Ação ajuizada 
pelo Governador Mauro Mendes em 
dezembro  do  ano  passado ,  
questionando os artigos 245 e 246 da 
Constituição do Estado de Mato 
Grosso, os quais disciplinam a 
aplicação do percentual mínimo em 
educação, previsto no artigo 201 da 
Constituição Federal.

Na Ação, a ADUNEMAT 
participa como amicus curiae 
(amigos da Corte) após o ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ter acatado 
o pedido que autorizou seu ingresso 
em janeiro deste ano. Na ocasião, o 

ministro entendeu que a Associação 
preenche os requisitos para 
intervenção no processo ao 
apresentar representatividade 
a d e q u a d a  e  e m  r a z ã o  d a  
especificidade do tema objeto da 
causa.

O artigo 246 em especial, 
que faz parte da ADI 6275, dispõe 
sobre a aplicação do percentual da 
rece i ta  cor rente  l íquida  na  
manutenção e desenvolvimento da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso. Com a decisão da ADI, a 
Unemat deixa de ter a sua receita 
vinculada a 2,5% da receita do 
Estado e o repasse passa a não ser 
mais obrigatório. 

A ADUNEMAT acompanha 
a ADI desde dezembro e, além de 
mobilização como audiências 
públicas, acompanha juridicamente 
a Ação por entender que sem o 
repasse garantido na Constituição a 
Unemat não terá recursos, nem 
estruturas para a pesquisa e 
extensão, fazendo com que a 
Universidade fique sujeita a decretos 
de contingenciamento.

Após a divulgação da data 
do julgamento, a ADUNEMAT 
inicia sua mobilização para que os 
d o c e n t e s  e  e s t u d a n t e s  d a  
Universidade acompanham o 
julgamento online e se mobilizem, 
mais uma vez, em defesa da garantia 
dos recursos da UNEMAT.

Ao todo, 31 estudantes da 
Unemat de Cáceres vieram buscar 
ajuda do deputado estadual para ter 
acesso a este benefício, eles querem 
colar grau ainda nesta semana. Dr. 
Gimenez já explicou a situação à 
diretora do campus, Zulema 

 deputado estadual Dr. OGimenez (PV) quer a 
antecipação da formatura 

dos alunos do 6º ano do curso de 
Medicina da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat) para 
atuarem no combate ao novo 
coronavírus (Covid-19). O pedido já 
foi protocolado junto ao Governo do 
Estado buscando celeridade no 
processo.

O parlamentar explica que a 
solicitação está amparada na Medida 
Provisória nº 934/2020 e na Portaria 
374/2020, do Ministério da 
Educação (MEC), que permite que a 
colação de grau abreviada para os 
estudantes que estão no último 
semestre e cumpriram carga horária 
mín ima  do  es tág io  regu la r  
obrigatório.

Essa portaria também já está 
regulamentada pelo Conselho 
Estadual de Educação de Mato 
Grosso. É importante destacar que 
essa mesma tendência ocorre em 
outros estados, como Paraná e São 
Paulo, onde as formaturas inclusive 
foram realizadas há cerca de 30 dias.

“Assim, é perfeitamente 
possível que em Mato Grosso 
possamos caminhar nesse sentido 

para dar celeridade ao processo e 
oferecer a possibilidade a esses 
futuros médicos de contribuírem 
com as ações de combate à 
pandemia, ao meu ver é uma questão 
importante e prioritária”, avalia o 
deputado, que é médico.

PANDEMIA

Deputado quer antecipar formatura
 de alunos de Medicina da Unemat

Dr. Gimenez fez o pedido formal ao governo do estado para antecipar  a colação de grau de 30 estudantes do campus da Unemat de Cáceres

Assessoria

Deputado estadual Dr. Gimenez   

 Foto: JL Siqueira/ALMT

NOVOS CASOS

MT registra 1.594 infectados pela Covid-19, Cáceres 
está entre os municípios com maior número de casos
Redação c/ Assessoria

Algumas vítimas da Covid-19 em Mato Grosso  

Foto: Reprodução

JULGAMENTO ONLINE

Após mobilizações, ADUNEMAT emplaca 
no STF data do julgamento para ADI 6275
Assessoria

Julgamento será nesta sexta-feira, 29  

Foto: Ilustrativa
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