ANO 58 - Nº 10.638
CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 18 DE MARÇO DE 2020

TEMPORARIAMENTE

Faculdades e escolas públicas e privadas suspendem
atividades como medida preventiva ao coronavírus
Foto: Arquivo

Considerando o Decreto nº 407/20 do Governo do Estado de Mato
Grosso e orientações advindas do Ministério da Educação, e entendendo a
gravidade do momento, bem como consciente de sua responsabilidade em
termos de contribuição para o controle do coronavírus, algumas escolas de
ensino fundamental, médio e superior de Cáceres cancelaram as aulas por
um período de 15 dias. Página 03

ALERTA AO CONSUMIDOR

Procon fiscaliza reajuste nos preços
de álcool gel e máscaras em Cáceres
Foto: Ilustrativa

Fapan suspende aula presencial e alunos serão assistidos por meio virtual

AVANÇO
Monitoramento está sendo feito nos estabelecimentos em Cáceres

SES registra outros 6 novos casos
suspeitos de coronavírus em MT

A unidade do Procon de Cáceres está monitorando os preços de
álcool gel e máscaras. A decisão foi tomada devido à preocupação com o
novo coronavírus (Covid-19), cujas formas de prevenção, entre algumas
ações, estão produtos como álcool em gel e máscaras de proteção.
Página 03

Foto: Ilustrativa

A Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MT) notificou, no início da
semana, outros seis casos suspeitos de
coronavírus em Mato Grosso. No total,
são monitorados 15 casos suspeitos no
estado, provenientes de sete municípios;
ainda não há casos confirmados
oficialmente pelo Estado, conforme
sistema do Ministério da Saúde.

PALESTRA

“Será preciso uma geração para
mudar a cultura da violência contra
mulher”, diz ativista em Cáceres
Página 06

15 casos suspeitos no Estado
estão sendo monitorados

AÇÃO RÁPIDA

PM suspeita de dupla e
descobre moto furtada em
São José dos Quatro Marcos

Página 05

MEDIDA PREVENTIVA

Justiça Eleitoral suspende de 18 a 31 de
março atendimento presencial ao público

Página 04
NOVAS MEDIDAS

Foto: JCC

Hospital São Luiz desmente
fake news e orienta sobre
cuidados com o coronavírus

Como medida para enfrentar o
avanço do Novo Coronavírus (COVID19), a Justiça Eleitoral de Mato Grosso
suspendeu, de 18 a 31 de março, o
atendimento presencial ao público em
geral nas zonas eleitorais, centrais de
atendimento ao eleitor e demais
unidades/postos eleitorais em todo o
Estado.

Página 05

Cartório Eleitoral de Cáceres
suspende atendimento presencial

Página 04
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Artigo

Não há fronteiras para o vírus

O novo coronavírus - Covid-19 – é
uma prova concreta que essas coisas de
fronteiras e barreiras nacionais são ideias e
artefatos arcaicos no mundo atual. O mundo
está definitivamente globalizado, não há
volta, não há como impedir o trânsito e o
tráfego de ideias, bens, pessoas e doenças. O
muro que Trump quer construir nada impede
ou impedirá, nem pessoas, nem drogas,
muito menos doenças de adentrar nos
Estados Unidos. Dificulta apenas a vida dos
pobres, pois que ricos entram de primeira
classe em qualquer país.
Como ninguém vive isolado e o
contato humano é inevitável, tudo que se
pode fazer é aprender a conviver com as
intempéries da vida, algo que se inicia sem
culpados e que se tem que agir para não virar
ou causar vítimas. O contato humano
potencializou a todos, desfrutando as
conquistas humanas, luz, máquinas,
medicina e muitas outras coisas, mas trouxe
e traz também algumas doenças que podem
causar muitas perdas humanas.
No final o vírus causará poucas
perdas, mas a degustação daqueles que
lucram com a desgraça, promoverá perdas
bem maiores. No mercado, sempre covarde,
fugindo rapidamente de ter que arcar com os
custos do convívio, e ainda querendo lucrar
com eles, liquefaz o patrimônio de muitos,
para se salvar da doença. Todos querendo ter
dinheiro na mão, ao fim, ele pouco valerá,
pois de que adianta o dinheiro num carro no
meio da enchente? Quanto vale o ouro no
meio de um deserto seco e sem água? E de
que vale ter estudado em colégios caros e
saber a fórmula da água sendo arrastado
pelas águas turbulentas de um rio?
O fato é que temos de nos adequar
mutuamente, aceitar nossas diferenças,
aprender a extrair o melhor da convivência e
a evitar o pior do contato, ofensas e
violência, e algumas doenças. Também o
ódio deve ser evitado e combatido. Nosso
destino é coletivo e não há salvamento
individual, ainda que possa haver prejuízo
para todos, coletivos, globais.
Naturalmente, ainda que haja
problemas e dificuldades, devemos
continuar a traçar nosso destino e buscar o

EDITORIA

CALENDÁRIO
Hoje é 18 de março de 2020, uma quartafeira; Dia Nacional da Imigração Judaica e
Dia do DeMolay; Santo do Dia, São Cirilo
de Jerusalém; Anjo do dia, MUMIAH, da
hierarquia angelical dos ANJOS. São os
responsáveis pelos milagres que Deus
deseja que sejam feitos aos homens. É o
transmissor de Boas Novas e um promotor
de mudanças; Fase da Lua, Minguante;
Clima: Possibilidade de chuvas (67%) com
5mm; Temperatura, com mínima variando
entre 20 e 24ºC, e a máxima, entre 33 e
35ºC.
TCE/COVID-19
O Tribunal de Contas de Mato Grosso
(TCE) publicou, portaria que dispõe sobre
medidas, de caráter temporário, para
mitigar os riscos de contaminação pelo
novo coronavírus (COVID-19). A medida
tem caráter transitória e prevê regime de
trabalho remoto especial nos gabinetes e
demais unidades administrativas. Os
titulares das unidades, por sua vez, deverão
elaborar escala de trabalho presencial,
assegurando a presença mínima de
servidores necessários à manutenção das
atividades. As sessões do Tribunal Pleno e
das Câmaras foram suspensas pelo prazo
de 15 dias, mantendo-se inalteradas as
sessões virtuais e os prazos processuais,
inclusive dos processos não virtuais.
REDUÇÃO ICMS
O Decreto 378/2020, que regulamenta a
redução do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para bares,
restaurantes e estabelecimentos similares,
entra em vigor esse mês. A alíquota foi
reduzida de 7% para 3%. Em contrapartida,
as empresas deverão destinar 1% da sua
receita bruta ao Fundo Estadual do
Turismo (Funtur).

melhor para si, sem prejudicar os
demais. Não ter nem manter inimigos. A
vida comum é algo que nos envolve e
potencializa a todos, e o seu futuro próspero
depende de nossas ações atuais. Plantamos e
colhemos o semeado. Escolher a semente
certa, preparar adequadamente o solo onde
se enraizará a planta, e depois desfrutar com
os demais sua sombra e sua fruta, é algo que
fomos conquistando desde a pré-história. Ao
invés de combater supostos inimigos,
conviver com o diferente, aceitando a
multiplicidade e sem querer eliminá-la.
O que permite nos dedicarmos a nós
mesmos é haver pessoas que estão
trabalhando para desfrutarmos o lazer.
Depois trabalharemos para que os demais
possam também desfrutar um ócio
merecido, pois todos precisamos de um
tempo para nos dedicarmos ao nosso
aperfeiçoamento e um tempo para nos
dedicarmos ao bem de todos. É algo que
advém de nosso esforço para o benefício
mútuo.
Das crises pode-se retirar lições ou
ressentimentos. Ressentidos são aqueles
que não percebem que não há culpados para
além de nossas escolhas para a nossa
situação. E só se tira lições quando se
adquire a sabedoria de perceber que os erros

ao menos ensinam o que evitar.
Doenças novas assustam a todos.
De uma forma geral, as pessoas temem
novidades. Quase tudo que se lança no
mundo, num primeiro momento assusta,
depois se entende e logo depois já não se
pode viver sem. Essa nova doença em breve
terá uma vacina, novos remédios, novos
protocolos de atendimento médico e
sanitário. É com essas pragas que
aprendemos higiene; é com esse vírus que
descobrimos novos medicamentos.
Não é bom que essas coisas
aconteçam, mas uma vez que é inevitável e
sempre estaremos suscetíveis a novas
patologias, devemos tentar entender e
estudar formas de evitar e mitigar os males.
A história mostra que não devemos nos
desesperar, pois sempre se acha a cura. O
importante é ficar atento e tentar evitar a
desinformação, daqueles que gostam de
lançar a cizânia e mentiras para confundir o
público.
Nosso maior problema hoje não são
as notícias falsas, mas sim as mentirosas. A
falsa vem da ignorância, mas a mentira vem
da má fé.
_ _ _ * * * R O B E RTO D E B A R R O S
FREIRE é professor do Departamento de
Filosofia da UFMT

HOMOLOGAÇÃO
Foi homologado pelo governo do Estado o
concurso público do Sistema
Socioeducativo. A decisão foi publicada no
Diário Oficial, porém apesar da
homologação, o chefe do Executivo não
apresentou data para o ingresso dos novos
servidores, uma vez que o Estado está
impedido de fazer novas contratações por
conta da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Além da prova objetiva e redação, o
aprovado também foi avaliado nas fases de
exame de saúde, teste de aptidão física,
avaliação psicológica e investigação
social. Após a homologação e conforme
previsão em edital, o concurso terá
validade de dois anos, prorrogável uma
única vez por mais dois anos.

O mundo mudando
Ao longo da História a garantia
sempre foi a de que a humanidade evolui por
ciclos. Um tempo de ordem, outro de
desordem. Um de prosperidade. Outro de
miséria. Um de desenvolvimento
econômico e tecnológico. Outro de
reconstrução. E cada ciclo engata no
anterior. Ao conjunto se chama evolução!
Vamos ao agora. O século 20 foi
marcado por fatos graves. A primeira guerra
entre 1914 e 1918. A segunda, de 1939 até
1945 foi um desdobramento mais duro e
mais agressivo. O mundo se dividiu em duas
fatias: uma liberal, outra socialista. Isso
acabou em 1990. Nasceu outro mundo.
Todo o imenso e caríssimo aparato
tecnológico criado pra uma possível terceira
guerra mundial consequente da Guerra Fria,
foi transformado em produtos de uso civil.
Aqui surgem na década de 1990 o
telefone celular, a internet, o crescente uso

NOVA INTERNET
Unemat firma novo contrato com a
Operadora Oi, que permitirá um aumento
de 1.800% tamanho do link com um
acréscimo de apenas 36% de investimento
ao contrato anterior. De acordo com o próreitor de Planejamento e Tecnologia da
Informação, Luiz Fernando Caldeira
Ribeiro, todos os câmpus da Instituição,
assim como a Reitoria, serão beneficiados
pelo novo contrato, licitado em 2019, em
atendimento as reivindicações da
comunidade acadêmica. A implantação
dos novos links começou nesse mês em
caráter experimental e deverá ser concluída
ainda neste semestre.

das tecnologias pra ocupar espaços
de atividades até então humanas ou das
máquinas. O mundo a partir de 1990 mudou
completamente e deu arrancada a uma série
de mudanças que nos traz aos dias de hoje.
O que temos? Um mundo altamente
conectado pelas comunicações e pelas
tecnologias. Os mercados dependentes de
fatores altamente subjetivos que podem
acontecer aqui, ali ou lá distante. Na China,
por exemplo.
De repente, surge um vírus nascido
sob as mais duras suspeitas de honestidade,
e invade o mundo econômico, comercial,
negocial, financeiro, político e humano.
Pessoas urbanas, despreparada pra lidar com
sustos, habituadas às facilidades da
modernidade tecnológica, se assustam e
entram em pânico. O pânico é natural.
O que sairá da crise do vírus? Um
mundo completamente diferente do mundo

EXPEDIENTE

que entrou. Novos padrões
financeiro, comercial, políticos e mercados
com novas caras. E mais: as pessoas com
novos comportamentos. O vírus terá sido
mero provocador de uma das mais
extraordinárias mudanças jamais havidas no
planeta.
Especialmente os novos
comportamentos coletivos. O mundo que
fecha as fronteiras ao movimento das
pessoas e ordena-lhes cortarem as relações
sociais por risco do vírus, não sairá da
paranoia igual entrou.
Não vou prosseguir com o tema,
mas escrevo completamente tomado pela
sensação de que nos próximos meses e anos
nos sentiremos séculos à frente do nosso
tempo atual que hoje julgamento moderno.
___***Onofre Ribeiro é jornalista em
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ALERTA AO CONSUMIDOR

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 10, não permite elevar sem justa causa o preço de um produto ou do serviço

Procon fiscaliza reajuste nos preços
de álcool gel e máscaras em Cáceres
Da Redação
Foto: Ilustrativa

A

unidade do Procon de
Cáceres está monitorando
os preços de álcool gel e
máscaras. A decisão foi tomada
devido à preocupação com o novo
coronavírus (Covid-19), cujas
formas de prevenção, entre
algumas ações, estão produtos
como álcool em gel e máscaras de
proteção. Ainda segundo o órgão
de defesa do consumidor, a
procura por esses produtos têm
aumentando significativamente
nos últimos dias.
A ação visa evitar que as
farmácias e lojas que
comercializam os produtos usem
da situação de vulnerabilidade da
população e abusem do preço na
venda dos produtos. Ainda o
Procon orienta, aos consumidores
que presenciarem situações de
abuso no preço desses produtos,
devem formalizar reclamação
junto ao órgão.
Vale ressaltar que o
aumento injustificado no preço
de produtos e serviços está sujeito

compra, devem guardar a
nota ou cupom fiscal para
proceder a reclamação.
Aos consumidores que
tiverem algumas dúvidas, o

Procon de Cáceres atende
pelo telefone (65) 3224-2001 e
presencialmente a Rua Marechal
Deodoro, s/n, Centro (Ganha
Tempo).

LEGISLATIVO

Indicação pede que Executivo efetue plano de
ação para controle do Coronavírus em Cáceres
Assessoria

F

Produtos já estão em falta na cidade

às punições da Lei
Federal nº 8.078/1990 e demais
legislações pertinentes.
O Código de Defesa do
Consumidor, no artigo 39, inciso
10, não permite elevar sem justa
causa o preço de um produto ou
do serviço. De acordo com o
Código é caracterizado como

prática abusiva elevar o
preço de produtos ou serviços e
obter vantagem desproporcional.
Se constatada a infração, o
estabelecimento responderá a
processo administrativo e poderá
ser multado.
O Procon, orienta os
consumidores que ao realizarem a

TEMPORARIAMENTE

Faculdades e escolas públicas e privadas suspendem
atividades como medida preventiva ao coronavírus
Da Redação

oi aprovada por todos os
vereadores presentes na
Sessão Ordinária desta
segunda-feira (16), na Câmara
Municipal de Cáceres, indicação
encaminhada ao Executivo
Municipal para que este efetue
um plano de ação em
contingência para
monitoramento, controle e
assistência a possíveis casos de
infecção pelo novo Coronavírus
(Covid-19) em Cáceres.
De autoria do vereador
Claudio Henrique Donatoni
(PSDB), o texto da proposição
justifica que as preocupações
quanto à proliferação do vírus
vêm se alastrando por todo o
Brasil, chegando à situação de
pandemia. Dessa forma, se faz
necessária a criação de uma frente
de ações com a finalidade de
reduzir os riscos gerais.

“O plano poderá ser
elaborado pela Secretaria de
Saúde com parcerias, tendo como
atribuições investigar, manejar e
notificar casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo vírus”,
complementa o autor da
proposição.
Ela ainda aponta que, ao
se definir um caso como suspeito,
será importante proceder com o
isolamento do paciente e notificar
as autoridades epidemiológicas
locais; Da mesma forma, os
profissionais de saúde que
atendem a pessoa contaminada
devem estar com os
equipamentos de proteção
individual (EPIs) previstos pela
Anvisa.
As indicações são
sugestões de ações e iniciativas
feitas pelos vereadores ao Poder
Executivo.
Foto: Assessoria

C

onsiderando o Decreto nº
407/20 do Governo do
Estado de Mato Grosso e
orientações advindas do
Ministério da Educação, e
entendendo a gravidade do
momento, bem como consciente
de sua responsabilidade em
termos de contribuição para o
controle do coronavírus, algumas
escolas de ensino fundamental,
médio e superior de Cáceres
cancelaram as aulas por um
período de 15 dias.
A diretora da Fapan,
Rosana Nascimento, esclareceu
que as atividades acadêmicas
presenciais de graduação e pósgraduação como: aulas teóricas e
práticas, eventos, estágios,
colação de grau, orientações de
trabalho de curso, estão
suspensas desde ontem, por um

período de 15 dias a serem
prorrogados, caso necessário.
Segundo ela, a manutenção dessa
medida será avaliada
continuamente pela “Comissão
Interna de Monitoramento do
Coronavírus (COVID-19)” e que
somente ficam mantidas as
atividades administrativas da
instituição.
Rosana ainda ressaltou,
que durante esse período, as
atividades acadêmicas de
natureza teórica serão realizadas
por meio do Ambiente Virtual de
aprendizagem, Google
Classroom, de acordo com as
características específicas de
cada disciplina.
As disciplinas já previstas
para serem ofertadas no EAD,
desde o início do semestre,
seguem sendo ofertadas na
Foto: Arquivo

Plataforma Canvas, sem
alterações no calendário.
Para as disciplinas que
possuem atividades práticas de
laboratório, estágio e de
orientação, o cronograma de
reposição será concentrado e
estabelecido em conjunto pelos
coordenadores de curso e
professores responsáveis, após o
retorno às aulas.
Seguindo também
determinação do Decreto e do
Ministério da Saúde paralisaram
as atividades pelo prazo de 15
dias, o IFMT, a Unopar, a
Unemat, o QI e o Centro de
Educação Anália Franco - CEAF,
que também enviarão as
atividades aos alunos por meio
virtual. Em algumas escolas
particulares ainda pairam a
dúvida de atender a solicitação do
decreto.

Para vereador um plano de ação é necessário para o enfrentamento do coronavírus

Diretora da Fapan, Rosana Nascimento
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MEDIDA PREVENTIVA

Também estão suspensos os atendimentos em mutirões eleitorais e quaisquer eventos aberto ao público em geral

Justiça Eleitoral suspende de 18 a 31 de
março atendimento presencial ao público
Assessoria
Foto: Arquivo

eleitoral, desembargador
Sebastião Barbosa Farias.
No documento, eles
ressaltaram que “quaisquer ações
adicionais que visem garantir a

saúde e bem-estar dos
colaboradores da Justiça Eleitoral
e da população em geral serão
implementadas à medida que se
façam necessárias”.

PATRULHAMENTO

Caminhonete Hilux apreendida
em Barreira da Polícia Militar
Sebastião Amorim/FA

U

Desembargador Gilberto Giraldelli

C

omo medida para
enfrentar o avanço do
Novo Coronavírus
(COVID-19), a Justiça Eleitoral
de Mato Grosso suspendeu, de 18
a 31 de março, o atendimento
presencial ao público em geral
nas zonas eleitorais, centrais de
atendimento ao eleitor e demais
unidades/postos eleitorais em
todo o Estado. Também estão
suspensos os atendimentos em
mutirões eleitorais e quaisquer

eventos aberto ao público em
geral.
Em casos de urgência, o
eleitor poderá requerer o
atendimento pela internet,
mediante sistema de
agendamento disponível no site
ou por telefone.
O requerimento será
avaliado pontualmente pela
equipe do cartório eleitoral, que
decidirá quanto a sua viabilidade
e necessidade.

Já o atendimento aos
advogados e representantes de
partidos políticos deverá ser
realizado, preferencialmente, por
meio telefônico ou eletrônico
As determinações acima
estão previstas na Portaria
Conjunta nº 01/2020 assinada
pelo presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato
Grosso, desembargador Gilberto
Giraldelli e pelo vice-presidente
do TRE e corregedor regional

AÇÃO RÁPIDA

ma barreira da Polícia
Militar apreendeu,
durante a noite de
segunda-feira, na MT-339
próximo à Ponte do Cabaçal,
trecho que liga S.J. Quatro
Marcos a Rio Branco-MT, uma
caminhonete Toyota Hilux, cor
cinza, em que o condutor não
portava qualquer documento do
veículo.
Durante a abordagem, as
informações obtidas com o
condutor se mostraram
contraditórias. Veículo e suspeito
foram conduzidos para a Base de
Policiamento em Rio Branco,
onde foi realizada checagem
minuciosa do veículo,
constatando que trata-se de
produto de roubo/furto. Policiais
do GEFRON prestaram total
apoio na checagem do veículo.
Após constatar o furto, foi
dada voz de prisão ao condutor de

40 anos, morador de
Araputanga, cujo nome não foi
revelado. O suspeito informou à
Polícia, que receberia
R$1.500,00 para trazer o veículo
de Cuiabá até a Cidade de
Araputanga. O suspeito foi
autuado em flagrante, em tese por
suposta receptação de veículo.
MATERIAL APREENDIDO Com a prisão a Polícia apreendeu
uma carteira de couro cor marrom
contendo R$ 200,00 documentos
pessoais, CPF, RG, Certificado
de Reservista, CNH do condutor
e outra CNH em nome de uma
mulher, além de dois recibos de
veículos: um de Fiat Pálio de
placa DFU 4533 e um VW
Santana placa CKM 4545
Também foram
apreendidos, três cartões da
CAIXA e um do Bradesco, uma
mochila contendo roupas e
produtos de higiene e, um celular
Foto: Ilustrativa

PM suspeita de dupla e descobre moto
furtada em São José dos Quatro Marcos
Redação c/ Assessoria

N

a manhã de ontem, 17,
policiais militares de São
José do Quatro Marcos

prenderam na dois homens por
furto, na área central da cidade.
Na ação, foi recuperada uma
Foto: PMMT

Moto recuperada logo após o furto

motocicleta Honda Titan prata.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os agentes estavam
em ronda quando viram dois
homens empurrando uma
motocicleta. Um deles disse que
tinha acabado de pegar o veículo
com um desconhecido.
Os policiais perceberam
que o miolo estava violado e que a
chave não seria do veículo.
Questionados, ambos
confessaram que tinham acabado
de furtar a moto.
Em consulta, os agentes
entraram em contato com a
proprietária da moto que disse
que o veículo estaria com sua
filha, em seu trabalho.
Os policiais foram até o
local quando a mulher percebeu
que o veículo tinha sido furtado.

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de março de 2020

Ação eficaz da PM recupera veículo e prende suspeito
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AVANÇO

Até o momento, as equipes de vigilância monitoraram um total de 32 ocorrências em Mato Grosso

SES registra outros 6 novos casos
suspeitos de coronavírus em MT
Assessoria

Foto: Divulgação

a t u a l i z a d o s
gradativamente pelo sistema
nacional de monitoramento.
Aumento de casos suspeitos- O
Ministério da Saúde registrou
290 casos de COVID-19 no
Brasil, contra 234 identificados
ontem. A maior diferença se deu
nos casos suspeitos, que pularam
de 2.064 para 8.819, quase quatro
vezes.
São Paulo segue
liderando, com 164 casos. O
estado vem seguido do Rio de
Janeiro (33), Distrito Federal
(21), Pernambuco (16) e Rio
Grande do Sul (10). Também
possuem casos Santa Catarina e
Minas Gerais (sete), Goiás e
Paraná (seis), Ceará (cinco),
Sergipe e Mato Grosso do Sul

(quatro), Bahia (três) e
Amazonas, Rio Grande do Norte,
Alagoas e Espírito Santo (um).
Os estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e o Distrito Federal já
estão com transmissão
comunitária.
Confirmada primeira morte no
Brasil - O Ministério da Saúde
confirmou, na manhã de ontem
(17), a primeira morte provocada
pelo novo coronavírus. O óbito
foi registrado em São Paulo e as
informações preliminares são de
que a vítima era um homem de 62
anos e estava internada em um
hospital particular da capital
paulista. Ele teria diabetes e
hipertensão, doenças crônicas
que potencializam o risco de
morte entre idosos.

NOVAS MEDIDAS

Hospital São Luiz desmente fake news e
orienta sobre cuidados com o coronavírus

Casos estão sendo monitorados pela SES

A

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, no início da
semana, outros seis casos
suspeitos de coronavírus em
Mato Grosso. No total, são
monitorados 15 casos suspeitos
no estado, provenientes de sete
municípios; ainda não há casos
confirmados oficialmente pelo
Estado, conforme sistema do
Ministério da Saúde.
Os 15 pacientes

apresentam sintomas
relativos à doença respiratória e
possuem histórico de viagem
para locais onde há a circulação
do novo vírus ou estabeleceram
contato com casos suspeitos ou
confirmados. As ocorrências que
levantam a suspeita do COVID19 estão em Lucas do Rio Verde
(1), Aripuanã (4), Araputanga (1),
Cuiabá (6), Nova Xavantina (1),
Rondonópolis (1) e São José do
Rio Claro (1).

Até o momento, as
equipes de vigilância
monitoraram um total de 32
ocorrências em Mato Grosso.
Ainda de acordo com a Nota
Informativa da Secretaria de
Estado, sete casos foram
descartados e 10 foram excluídos
por não preencheram critérios de
definição de caso para COVID19.
Ainda conforme a área
técnica, os dados estão sendo

Assessoria

A

direção do Hospital São
Luiz informa que não
existem pacientes
internados na unidade com
suspeita de infecção pelo
coronavírus (Covid-19).
Ressaltamos o cuidado
que todo cidadão precisa ter ao
compartilhar informações sobre o
coronavírus sem saber se elas são
verdadeiras. As fake news se
apoiam no medo e utilizam
contextos da realidade ou
relevantes, porém com conteúdo
falso, gerando uma informação
manipulada, geralmente contra
pessoas públicas ou instituições.
S e g u i n d o
a s
recomendações do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial
da Saúde (OMS), o Hospital São
Luiz adotou todas as medidas
necessária para garantir ainda
mais a segurança dos pacientes,
acompanhantes e de todos os
colaboradores da unidade.
Entre as medidas está a
limitação do número de pessoas

que podem visitar os
pacientes internados, além de
alteração nos horários de visitas.
Medidas adotadas pelo
Hospital São Luiz
- Apenas 1 (um) visitante por
paciente no horário pré-definido
pela recepção;
- Acompanhante somente para
pacientes obrigatórios por lei;
- Não será liberado
acompanhantes para os pacientes
internados em UTI adulto;
- Na UTI Neonatal será permitido
somente um acompanhante,
maior de idade, não sendo
permitido a troca.
Em caso de necessidade,
orientamos que procurem a
unidade de Pronto Atendimento
do hospital. Orientamos ainda
que as pessoas com sintomas
respiratórios, ou que façam parte
do grupo de risco do coronavírus,
como idosos, diabéticos,
hipertensos, asmáticos e
fumantes não visitem os
pacientes hospitalizados.
Foto: JCC

Direção do HSL desmente caso de coronavírus na unidade
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Bater, matar e abusar da mulher é uma questão Cultural que levará uma geração para mudar

“Será preciso uma geração para mudar a cultura da
violência contra mulher”, diz ativista em Cáceres
Assessoria

Foto: Evely Bocardi De Miranda

Evento foi prestigiado por grande público

H

á alguns anos, o juiz Geraldo
Fidelis e seu irmão, Nestor,
advogado conceituado no
Estado, responderam a mesma coisa
sobre um questionamento feito sobre uma
discussão sobre o combate ao alcoolismo

entre menores. 'Vai ser preciso uma nova
geração para mudar essa cultura'.
Também em um período não tão
distante, o respeitado biólogo e professor
da Unemat, Claumir Muniz, também deu
a mesma resposta quando questionado

sobre a educação ambiental, e a
persistente mania de jogar lixo no rio
Paraguai. 'Será preciso educar uma nova
geração para por fim a isso', declarou a
época.
Na última sexta-feira, 13, a
doutora Ana Emília Iponema Brasil
Sotero, militante pelo direito das
mulheres e uma referência nacional,
deixou isso bem claro em relação à
violência contra a mulher, durante uma
palestra no Centro de Convenções Maria
Sophia Leite (Sicmatur), em Cáceres,
promovida
em conjunto pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) em parceria com a Faculdade
do Pantanal (Fapan),
Comissão da
Mulher Advogada (3° Subseção OAB
Cáceres) e Caixa de Assistência dos
Advogados (CAAMT).
'Bater, matar e abusar da mulher
é uma questão cultural que levará uma
geração para mudar', enfatizou,
explicando de forma objetiva que no
Brasil existe uma cultura machista
patriarcal que institivamente coloca o
homem na condição de 'dono da mulher'.
'O filho homem nasce e cresce vendo isso
em casa e entende que é normal, mas não
é. Ninguém é dono de ninguém',

disparou.
Ana Emília afirmou durante sua
palestra que a Lei Nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, batizada de 'Maria da
Penha, deu e tem dado uma importante
contribuição para redução da violência
contra a mulher. Apesar disso, ele disse
indiretamente, que a legislação precisa
ser ajustada e endurecida. 'Apesar da Lei,
continuam matando, batendo e abusando
das mulheres. A Lei precisa ser
endurecida para isso acabar', frisou.
Para ilustra esta afirmação, ela
lembrou que a Constituição Federal
estabelece igualdade entre homens e
mulheres, porém isso não existe na
prática, as provas foram a criações de leis
como a 'Maria da Penha', ECA e o
Estatuto do Idoso. 'Bastava apenas
obedecer a Constituição, mas isso não
acontece', lamentou.
Durante a palestra, chamou à

atenção a abordagem de que a
violência contra a mulher não se resume a
agressões e feminicídios.
Ela mostrou uma dezena de
exemplos de violências abusivas
consideradas simples, como por exemplo,
o ciúme. Ana Emília também esclareceu
que o álcool, drogas e distúrbios
psíquicos masculinos não são
motivadores da violência contra a mulher.
'Eles são só o gatilho', afirmou.
Ela finalizou afirmando que o
principal elemento para reforça o
combate à violência contra a mulher são
politicas públicas. 'Dependes, como as
mulheres vão abandonar um lar. É preciso
de uma casa de apoio, ajuda psicológica',
disse, acrescentando que tanto vítima
como agressor, precisam de ajuda.
'Ambos são vitimas de um sistema
familiar culturalmente machista',
concluiu.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Fecomércio quer implantar restaurante-escola do
Senac na Assembleia Legislativa de Mato Grosso
Assessoria

UNIDADES DEMONSTRATIVAS

Produtores rurais recebem 800 mudas de banana
da terra para avaliação de quatro cultivares em MT
Assessoria

P

ara avaliar quatro cultivares de
bananeira do tipo Terra serão
implantadas dez Unidades
Demonstrativas no Estado com
características agronômicas superiores às
cultivares tradicionais. O engenheiro
agrônomo da Empresa Mato-grossense
de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural
(Empaer), Humberto Carvalho Marcílio,
destaca que as variedades têm menor
porte e maior produtividade. Um cacho de
banana pode atingir o peso de 18 a 30
quilos, enquanto as demais apresentam o
peso médio de 13 quilos.
De acordo com Humberto, esse
é um trabalho em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) que inseriu o estado na Rede
Nacional de Avaliação de Cultivares de
Plátano (banana da terra) no ano de 2016.
Ele explica que a finalidade principal do
trabalho é apoiar o processo de
desenvolvimento da bananicultura de
subsistência e comercial, com ações de
pesquisa para selecionar cultivares mais
produtivas e resistentes às principais
doenças fúngicas, como a Sigatoka
Negra.
No mês de abril serão
distribuídas 800 mudas para os
produtores rurais dos municípios de
Santo Antônio de Leverger, Cáceres,
Tangará da Serra, Acorizal, Nossa
Senhora do Livramento e Poconé. As
variedades são provenientes da Embrapa
e serão multiplicadas com o intuito de
ampliar a produção. Segundo Humberto,
o cultivo e a produção de banana tipo
Terra estão entre os principais segmentos
agrícolas da nossa economia, fazendo
parte do agronegócio eficiente na
agricultura familiar.
Midas de bananeira oriundas da
Embrapa - De acordo com Humberto,

duas cultivares, nominadas de 78 e 88,
apresentaram maior porte de cacho e
menor porte de planta, favorecendo um
plantio mais adensado reduzindo os
riscos de quebras ocasionadas pelos
ventos. O sistema de plantio adensado é
uma estratégia para aumentar a
produtividade, além de melhorar o
aproveitamento da mão-de-obra, insumos
e reduzir custos com o controle de plantas
invasoras. Durante a pesquisa com a
bananeira Farta velhaco, foi selecionada a
densidade de 2.667 plantas por hectare
como a melhor alternativa para o plantio
adensado em cultivo anual, pois além de
aumentar consideravelmente a produção,
manteve a boa qualidade dos frutos,
atendendo as exigências do mercado
regional.
O trabalho de pesquisa vendo

sendo realizado no Centro
Regional de Pesquisa e Transferência de
Tecnologia (CRPTT) da Empaer, no
município de Cáceres (225 km a Oeste da
capital), para identificar cultivares com
características agronômicas e comerciais
que possam ser recomendadas aos
agricultores familiares. A Empaer
mantém também uma coleção de
cultivares de bananeiras dos tipos Maçã,
Prata, Nanica, Terra e outras, com mais de
50 genótipos.
O pesquisador explica que a
banana é a principal fruta produzida no
mundo e a segunda fruta em volume
produzido no Brasil, com 6,7 milhões de
toneladas de frutos colhidos
(IBGE,2019). No Estado de Mato Grosso
a banana é a principal fruta, com uma
produção de 75 mil toneladas em uma
Foto: João de Melo

Serão implantadas dez Unidades Demonstrativas no Estado
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Presidente da Fecomércio, José Wenceslau de Souza Júnior

S

eguindo os moldes dos
restaurantes-escola do Senac na
Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, em Brasília, o presidente
da Fecomércio-MT, José Wenceslau de
Souza Júnior, por meio do Senac em Mato
Grosso, apresentou ao presidente da
Assembleia Legislativa do estado,
Eduardo Botelho, a proposta de
implantação do restaurante nas
dependências da Casa de Leis, atendendo
deputados, servidores e convidados por
meio de refeições de qualidade.
O encontro realizado na
segunda-feira (16), na própria ALMT,
contou com a participação do senador da
República por Mato Grosso, Jayme
Campos, que teceu elogios aos já
implantados restaurantes-escola no
Congresso Nacional. "As refeições
servidas no Congresso são muito boas e
de qualidade. Repetir esta ação aqui em
Mato Grosso vai ser muito importante”.
Para Wenceslau, com a proposta
de parceria entre a ALMT e o Senac-MT,
será possível ampliar ainda a oferta de
cursos voltados à área de gastronomia,
serviços e produção de alimentos e
gestão.
“Além do restaurante, queremos
implantar a Escola de Gastronomia do

Senac, o que irá oportunizar aos
alunos de estarem em um ambiente real
durante sua formação”.
Para isso, o projeto quer
estimular o consumo de uma alimentação
saudável e saborosa aos parlamentares e
servidores da casa e de órgãos localizados
na região. Os cardápios serão elaborados
com base na tradição de cada município
do Estado de Mato Grosso, valorizando a
regionalidade dos pratos locais.
Já para Eduardo Botelho, a
proposta é interessante por utilizar a
estrutura da ALMT para capacitar
pessoas para o mercado de trabalho.
“Essa ação da Fecomércio-MT, por meio
do Senac, é muito interessante e, a meu
ver, vamos ter condições de implantar
este projeto e vamos trabalhar para isso”,
disse o presidente da Assembleia, que
deve começar a trabalhar para fornecer
toda a estrutura para concretização do
projeto.
O Sistema S do Comércio,
composto pela Fecomércio, Sesc e Senac
em Mato Grosso, é presidido por José
Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é
filiada à Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que está sob o comando de José
Roberto Tadros.
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PORTÕES FECHADOS

Apenas quatro equipes vão avançar à semifinal da competição estadual

Federação define datas das quartas de final
do Estadual; Sinop entra em campo domingo
A

Luan Cordeiro/SN

Foto: Reprodução

Todos os jogos serão com os portões fechados

BELA ATUAÇÃO

Após vencer o Sinop e chegar a vice-liderança,
técnico do Operário exalta atuação do time
Só Notícias

O

Operário Várzeagrandense foi consistente
durante a primeira fase
do Campeonato Mato-grossense
e domingo garantiu a viceliderança ao vencer o Sinop por 1
a 0, no estádio Gigante do Norte.
O bom rendimento
arrancou elogios do treinador,
Luiz Gabardo Júnior, que

demonstrou satisfação com o
desempenho do grupo. “Foi um
jogo muito difícil, o campo
molhado, muita disputa e a
equipe está de parabéns.
Uma bela atuação. Agora
é descansar os meninos, pensar
no próximo adversário porque é
mata-mata, não pode errar. Temos
que buscar a vitória também para
Foto: Aquivo

Luiz Gabardo Júnior, treinador do Operário Foto: Aquivo
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chegarmos o mais longe
possível na competição”,
apontou.
O técnico também
reconheceu o desempenho do
Galo do Norte que “além de
tradicional, é forte, vai brigar pelo
título, tem um bom treinador que
já conhece a competição, é um
time bem armado. Então, tem que
valorizar bastante essa vitória,
contra uma equipe com poder”,
avaliou.
O adversário do CEOV na
próxima fase será o Dom Bosco,
que terminou a primeira etapa em
7º na tabela. O primeiro duelo
será na Arena Pantanal, com
mando de campo do Leão da
Colina. Já a decisão é no Dito
Souza, casa do Operário.
Além deste confronto,
com o fim da primeira fase, os
mata-matas foram definidos e
ficaram da seguinte maneira:
Cuiabá x Luverdense; União de
Rondonópolis x Poconé; Sinop x
Nova Mutum.
As datas ainda serão
apontadas pela Federação Matogrossense de Futebol.

Federação Matogrossense de Futebol
(FMF) definiu, na tarde
de ontem, as datas e horários das
quartas de final do Campeonato
Mato-grossense.
Os confrontos serão
decididos no sistema ida e volta,
e os times que terminaram a
primeira fase no G4 tem a
vantagem de jogar a decisão em
casa, no entanto, sem a presença
de torcedores, já que todos os
duelos serão com os portões
fechados.
O Sinop Futebol Clube,
que terminou o certame em 4º
lugar, encara o Nova Mutum,
que ficou em 5º na classificação,
no domingo, às 15h30, no
estádio Valdir Wons. Já o jogo de
volta será no estádio Gigante do
Norte, na quarta-feira (25), às
17h30.
O Cuiabá, líder da
primeira fase, medirá forças com
o Luverdense, que terminou em
8º. O primeiro embate será no
próximo sábado, às 19h, no

www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

Passo das Emas.
Já decisão de quem se
classifica para a próxima etapa
está prevista para acontecer no
dia 25, às 19h30, na Arena
Pantanal.
Já o União de
Rondonópolis, 3º colocado, vai
duelar contra o Poconé, que
ficou em 6º e é uma das
surpresas do certame até o
momento. O jogo inicial é no
sábado, às 15h, no Neco Falcão,
enquanto o de volta será também
no dia 25, às 20h, no Luthero
Lopes. Fechando as quartas de
final, Operário Várzeagrandense, vice-líder da fase
inicial, e Dom Bosco, 7º na
tabela, se enfrentam.
A primeira partida está
marcada para o próximo sábado,
às 17h, na Arena Pantanal. O
segundo embate será, assim
como os demais, no dia 25, às
20h, no estádio Dito Souza.
Apenas quatro equipes
vão avançar à semifinal da
competição estadual.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia de mudanças positivas na
vida doméstica e nos
relacionamentos em família.
Se um de seus pais esteve com problemas
ou enfrentando dificuldades na saúde, este
pode ser um importante momento de
renovação das energias.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando
um dia de mudanças
importantes relacionadas a
seus projetos de médio
prazo, que podem envolver publicações,
internet e viagens, especialmente as
internacionais. Uma viagem pode ser
adiada ou abortada.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia intenso, especialmente
em seus processos mentais e
na comunicação. Cuidado
com a força das palavras. Momento ótimo
para começar um novo curso de
especialização. Viagens rápidas podem
trazer mudanças em sua vida.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia de mudanças positivas
relacionadas às finanças,
especialmente se estiver
envolvido em acordos com ou sobre uma
parceria financeira. Uma grande soma de
dinheiro pode ser negociada e apontar para
mudanças em sua vida.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando
um dia de mudanças
positivas nas finanças. Um
novo projeto pode ser
aprovado ou um contrato assinado. O
dinheiro chega com mais facilidade. O dia é
ótimo para novos investimentos, que só
trarão boas novidades.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia de mudanças positivas
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O
dia pode estar relacionado com um convite
para fazer parte de uma sociedade
comercial. Um romance pode começar a
ficar mais sério.

A Lua continua em seu
signo, agora unida a Plutão e
Júpiter indicando um dia de
mudanças importantes em
sua vida pessoal e/ou
profissional. O dia pode estar
relacionado com uma nova filosofia de
vida ou mudança no dia a dia. O dia é ótimo
para planejar um novo funcionamento de
sua rotina.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia de mudanças positivas no
trabalho. Um projeto pode ser
aprovado e envolvê-lo
integralmente. O momento pode envolver
também uma nova oferta de trabalho. A saúde
passa por um momento de transformações
positivas.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia de mudanças positivas em
suas emoções. Problemas
emocionais relacionados ao
passado, são transformados. O dia é ótimo
para começar o planejamento de um novo
projeto e/ou dedicar-se a atividades que
unam mente e corpo.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando
um dia de movimento na
vida social e abertura do
coração. Um romance dá um passo à
frente, depois de algumas mudanças
positivas. Momento importante para o
relacionamento com os filhos, caso os
tenha.

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando um
dia de movimento e
mudanças em sua vida social
e nos trabalhos em grupos e
equipes. É possível que você comece a
liderar uma nova equipe de trabalho. Dia
ótimo para novos contatos comerciais, com
possibilidade de novos contratos.
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F e s t a m a r a v i l h o s a m a rc o u a
comemoração dos quatros anos do
Espaço Mãos de Fada. A anfitriã Ana
Paula recebeu as clientes e amigos em
grande estilo. Desejamos sucessos e que
Deus continue abençoando seu trabalho.

**********

A Lua continua em
Capricórnio, agora unida a
Plutão e Júpiter indicando
um dia de mudanças
importantes no trabalho. O
dia pode apresentar algumas
responsabilidades a mais, que levarão a
essas mudanças. É possível que você
receba um convite para mudar de função
ou de empresa.

SOCIAL

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

Grande abraço ao gerente José Pereira e a Valdeci Mendes,
instrutor de trânsito da Auto Escola Mendes, que são exemplos
de dedicação e comprometimento. Sucessos sempre!

Comemorou mais uma primavera a
querida Fabiola Campos Lucas, que
brindou a data com amigos e filhos. Feliz
Aniversário! Tenha um ano cheio de
alegrias e uma vida de plena felicidade.

Parabenizamos o rotariano Ednei Pereira da Silva pela
passagem do seu aniversário. Desejo a você felicidades e
muitos anos de vida.

