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MONITORAMENTO

SES registra outros cinco casos
suspeitos de coronavírus em MT
Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, nesta
segunda-feira (02), outros cinco casos suspeitos de coronavírus em Mato
Grosso. No total, são monitorados oito casos suspeitos no estado,
provenientes de seis municípios. De acordo com o setor estadual de
Vigilância Epidemiológica, os números estão sendo gradativamente
atualizados no sistema do Ministério da Saúde. Página 06

COMBATE AO TRÁFICO

Forças de segurança apreendem meia tonelada de
cocaína, prende suspeito e apreende avião e carro
Foto: Gefron

Secretaria orienta alguns cuidados para prevenção

COMPETIÇÃO ESPORTIVA

Droga, carro e avião apreendidos na ação

Alunos do projeto social Judô do Pantanal do Rotary
Club de Cáceres participaram da Copa CIC de Judô

Uma ação integrada entre o Grupo Especial de Segurança na
Fronteira (Gefron), Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil (PJC-MT),
Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Força Aérea Brasileira
(FAB) resultou na apreensão de 514 kg de cloridrato de cocaína. Página 04

Foto: Rotary

Cáceres foi palco da primeira
etapa da Copa CIC de Judô. O evento
esportivo é promovido pelo Colégio
Imaculada Conceição e reuniu atletas de
diferentes academias, que disputaram no
sábado, 29, a primeira fase do
campeonato de luta e artes marciais.

CHOQUE ELÉTRICO

Sitiante é eletrocutado ao tentar instalar
uma bomba d'água em Pontes e Lacerda
Foto: Ilustrativa

Cerimônia de Abertura
na quadra do CIC

Página 03

REDE ESTADUAL

A segunda etapa de matrículas web nas
unidades escolares da rede estadual de ensino para
alunos novos inicia nesta terça-feira (03). Os pais
precisam ficar atentos para o preenchimento do
cadastro que é obrigatório. As matrículas web, bem
como o cadastro de usuário, devem ser realizados no
site www.seduc.mt.gov.br.

Foto: Divulgação

Matrículas web para novos
alunos começam nesta terça

A vítima foi retirada do poço por familiares

A família de José Alves Guimarães, viveu uma tragédia na tarde de
domingo, quando ele sofreu um choque elétrico ao tentar instalar uma
bomba d'água no poço em sua residência. Com o choque ele acabou caindo
dentro do poço. O fato aconteceu em sua residência, situada na estrada do
Matão, a cerca de 50 km da cidade de Pontes e Lacerda. Página 05

Preenchimento do
cadastro é obrigatório

Página 05
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Artigo

Fundeb em risco

O último dia do mês de dezembro de
2020 se aproxima e com ele vem o fim do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), pelo
menos é o que diz o artigo 48, da Lei nº
11.494/2007. O fundo foi criado inicialmente
em 1998 com o nome de Fundef, mas foi a
partir de 2007 já com o nome de Fundeb que
passou a redistribuir maiores valores oriundos
de uma cesta de impostos e transferências
recebidas observando todas as matrículas de
alunos da educação básica, e não apenas as do
ensino fundamental como era antes.
A título de informação, o Fundeb é
composto por “depósitos” realizados por
todos os Estados e o Distrito Federal, onde
cada um deposita 20% da arrecadação da cesta
que mencionei no parágrafo anterior.
Atualmente, quando o valor investido por
aluno, dentro de cada Estado, não atinge o
mínimo nacional o Governo Federal
complementa financeiramente com 10% do
valor total do fundo. Em tempo, ainda a título
de informação e visando facilitar a pesquisa
para os leitores interessados observe que
inseri sítios da internet com link reduzido das
fontes da informação.
Para o exercício de 2020 já estão
definidos os Estados que receberão a
complementação do Governo Federal. Dos
nove Estados, sete são da região nordeste e
dois da região norte do País, que juntos irão
receber R$ 14,2 bilhões, conforme
estabelecido na Portaria Interministerial nº
04/2019 (https://bit.ly/2uGOUcM).
Em relação aos Municípios, os 141
do Estado de Mato Grosso receberam em
2019 do Governo Federal o valor de R$ 1,6
bilhão (https://bit.ly/3ceUZhr). Sabemos que
a educação em nosso País não está às mil
maravilhas. Porém, pior estaria caso não
existissem os fundos públicos na educação,
em especial o Fundeb, pois é ele que financia
todas as etapas da educação básica,
distribuindo de maneira igual os recursos,
dentro de cada Estado, conforme o número de
alunos matriculados.
Segundo o Estudo Técnico nº
24/2017 (https://bit.ly/2HV1pV5) realizado
pela Câmara dos Deputados, sem o Fundeb a
desigualdade e consequentemente a qualidade
entre a rede de ensino que mais investe por
aluno e a que menos investe seria de 10 mil
por cento. Com as regras atuais do fundo, essa
disparidade é, ainda, de espantosos 564%.
E por falar em qualidade, não
podemos perder de vista que o artigo 211 da
Constituição Federal preconiza o referencial
definido como padrão mínimo de qualidade
do ensino. E para medir isso existe um sistema
informatizado denominado Simulador de
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CALENDÁRIO
Hoje é 03 de março de 2020, uma terça-feira;
Dia do Meteorologista, Dia dos Dirigentes
das Sociedades Desportivas, Culturais e
Assistenciais; Santo do Dia, São Marino;
Anjo do dia: NEMAMIAH, da hierarquia
angelical dos ARCANJOS.São os
responsáveis pela transmissão de
mensagens importantes até Deus. Ajudam os
bons relacionamentos, a sabedoria e os
estudos; Fase da Lua: Quarto Crescente;
Clima: Possibilidade de chuvas (0%) com
0mm; Temperatura, com mínima variando
entre 20 e 23 ºC, e a máxima, entre 32 e 35
ºC.
CONVOCAÇÃO HR
Publicado no DO de sexta-feira (28) o
resultado do processo seletivo para o
preenchimento de vagas em quatro
Hospitais Regionais. Os candidatos
convocados são para as vagas de técnico de
enfermagem, maqueiro, enfermeiro, técnico
de segurança do trabalho, fisioterapeuta,
auxiliar de farmácia e técnico de radiologia.
No HR de Alta Floresta foram convocados 8
candidatos, em Rondonópolis foram 14,
Sinop 34 e em Cáceres 4 candidatos foram
convocados. Os candidatos classificados
devem apresentar até quinta-feira, 5, no
setor de Recursos Humanos das unidades
com os documentos estabelecidos no edital.
JANELA ELEITORAL
Com a chamada “janela eleitoral” os
vereadores de Cáceres e do interior terão o
período de 30 dias para a troca de partidos e
assim concorrerem à eleição majoritária ou
proporcional de 04 de outubro, sem incorrer
em infidelidade partidária. O prazo inicia
nesta quinta-feira, 5, e termina no dia 3 de
abril, seis meses antes do pleito. Pelo
calendário eleitoral, elaborado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), o prazo é
considerado para a justa causa necessária
para a mudança partidária dos detentores do
cargo de vereador que queiram concorrer às
eleições. Ao trocarem de partido, os
parlamentares buscam mais recursos e apoio
político para as campanhas.
PL EM TRAMITAÇÃO
Está tramitando na Câmara dos Deputados
projeto de lei que destina 1,5% do montante
da arrecadação de todos os concursos de
prognósticos, sorteios e loterias realizados
pela Caixa Econômica Federal para o Fundo
Nacional da Criança e do Adolescente. O
valor será calculado descontados prêmios
líquidos, despesas administrativas e demais
repasses já previstos em lei. Além disso, a
proposta destina ao fundo 12% da totalidade
dos recursos de premiação das loterias
realizadas pela Caixa não procurados pelos
premiados. A proposta será analisada em
caráter conclusivo pelas comissões de
Seguridade Social e Família; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
SEM PLANEJAMENTO
Pesquisa aponta que apenas um em cada dez
brasileiros tem condições de pagar as
despesas de início de ano sem comprometer
a renda. A pesquisa foi divulgada
recentemente pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas em parceria com o
Serviço de Proteção ao Crédito. Foi
considerado no levantamento despesas com
IPVA, IPTU, material escolar, cujos boletos
chegaram recentemente para os brasileiros.
Segundo a pesquisa só 11% das pessoas têm
dinheiro suficiente para quitar os
pagamentos e que 22% dos entrevistados
não realizaram qualquer planejamento para
pagar as contas do início de 2020.

Custo-Aluno Qualidade
(https://bit.ly/2HDeKBj), que estima o custo
da oferta de ensino em condições de qualidade
nas escolas públicas. A importância do
Fundeb é tamanha que é através dele que há
recurso financeiro para valorizar os
professores e desenvolver e manter
funcionando todas as etapas da educação
básica, desde creches até a educação de jovens
e adultos. Aliás, o Fundeb garante
financeiramente aos Municípios e Estados
expandirem seu número de matrículas e os
orienta no cumprimento de suas
responsabilidades com a educação. Onde,
Municípios concentram esforços na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental, e os Estados, nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio.
Especialistas da área da educação
afirmam que o Fundeb é regido, dentre outros,
pelo princípio da impessoalidade, pois um dos
aspectos visto como positivo do fundo, foi o
fato de possibilitar o fluxo de recursos para a
educação nos entes federativos a partir de um
critério educacional, ou seja, o número de
matrículas em cada Estado, aspecto esse que
lhe confere objetividade, diferentemente das
transferências financeiras com a influência
política empregada outrora.
Deste modo, com a aproximação do
fim do Fundeb a educação básica pode se
tornar inviável, principalmente naqueles
municípios com escassos recursos
financeiros, que são maioria em nosso País.
Mas, há uma luz no fim do túnel
levando em consideração a existência de
várias Propostas de Emendas Constitucionais
em tramitação na Câmara dos Deputados e no

Senado Federal que tratam sobre o
novo Fundeb.
Como ainda, merece destaque a
Proposta de Emenda à Constituição nº
15/2015 (https://bit.ly/2VpwMz3), chamada
de PEC do Fundeb permanente, de autoria da
Deputada Raquel Muniz que transforma o
fundo em um mecanismo de financiamento
permanente da educação básica. Portanto,
devemos ser otimistas para a aprovação da
PEC, pois será a garantia da permanência do
reequilíbrio das desigualdades entre
Municípios e Estados. E ao mesmo tempo
sermos mais efetivos no que se refere ao
acompanhamento e controle social do
Fundeb, conforme dispõe o artigo 24, da Lei
nº 11.494/2007.
E por falar em controle social, tramita
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso o Projeto de Lei nº 632/2019
(https://bit.ly/2T9vPJH), de autoria do
Deputado Silvio Fávero, que cria o Fundeb
transparente, que nada mais é do que um sítio
eletrônico onde serão disponibilizadas as
informações relativas à execução
orçamentária e financeira dos recursos do
fundo.
Enfim, uma dica é: Se você tem
interesse em participar de um
acompanhamento social mais detalhado deve
fazê-lo por meio dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb (https://bit.ly/32AylMc).
___***Claiton Cavalcante, Contador,
mestrando em Contabilidade Pública pela
FUCAPE Business School, Conselheiro do
CRC/MT.

Pais presentes, e ausentes!
Quem tem um filho que mora longe
sabe como a saudade doí diariamente. No
pensamento ficam as perguntas: “Como está?
Será que comeu? Está dormindo bem? Não ficou
doente? Está gostando do curso, da casa, está em
boas companhias? “.
Enquanto alguns genitores vivem essa
circunstância devido a distância, outros pais
negligenciam a presença dos filhos na mesma
residência, e esquecem de fazer perguntas
simples como as do parágrafo acima. Não raro, a
solidão tem tomado conta de casas cheias,
famílias se dissolvem por falta de atenção,
conversas e demonstrações de afeto. Até em
locais públicos notamos a frieza nos

relacionamentos, pais, mães e filhos em
restaurantes totalmente voltados aos aparelhos
celulares. Atitude que transforma o mundo
digital mais atraente do que o real, e aí está o
perigo.
Acompanhamos alguns casos de jogos
suicidas, que ceifaram a vida de crianças e
adolescentes. E a pornografia? Com um clique, a
criança pode acessar os conteúdos mais
obscenos e ter sua mente tomada por conteúdos
nocivos para o seu desenvolvimento.
E de forma mais sucinta, e não menos
perigosa, você pai e mãe, já reparou quem é o
artista favorito do seu filho? Músicas com a
apologia as drogas, ao sexo, a monogamia. É

EXPEDIENTE

como se o ladrão estivesse entre vocês,
porém a presença dele só será notada quando
você prestar atenção em seu filho, observar as
suas companhias, comportamento, e
principalmente, lhe der todo o amor possível.
Aproveite este início de ano e
estabeleça como meta ter um tempo de qualidade
com a sua família, pois este é o bem mais
precioso que o ser humano pode ter. E o melhor
remédio para prevenir a solidão, a tristeza,
separação e rebeldia.
___***Neuzete Gomes Freires Castilho é
formada em pedagogia, pós-graduada em
psicopedagogia e gestão escolar. É diretora na
Escola Adventista Centro América.
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NOITE DE EMOÇÃO

“A Unemat já transformou a vida de mais de 35 mil pessoas. Como seria o Estado de Mato Grosso sem essas 35 mil pessoas?”, lembra Rodrigo

Unemat entrega 181 diplomas a
acadêmicos do campus de Cáceres
Assessoria

Foto: Lauriane Simonini

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) realizou
colação de grau das turmas
2019/2 do Campus Universitário
de Cáceres. A cerimônia,
realizada no Iate Clube de
Cáceres, diplomou 181 novos
advogados, agrônomos,
biólogos, cientistas da
computação, contadores,
enfermeiros, médicos, pedagogos
e professores de Ciências
Biológicas, Educação Física,
Geografia, História, Letras e
Matemática.
Tanto os graduandos em
Direito quanto a vice-reitora da
Unemat, Nilce Maria da Silva,
homenagearam o aluno João
Vitor Machado Silva, falecido em
2018, que colaria grau hoje. João
Vitor era filho da ex-reitora da
Unemat, Ilma Ferreira Machado.
O colega foi homenageado com o
nome da turma, e lembrado com
emoção na fala da vice-reitora.
A vice-reitora também
lembrou que devemos defender
não só a Universidade, mas todas
as instituições públicas. “E que
não sejam somente públicas, mas
também gratuitas e de
qualidade”, defendeu Nilce.
Presente na cerimônia a
vice-prefeita de Cáceres, Eliene
Liberato Dias, que também é

maneira que a Unemat
transformou e melhorou a sua
vida. Segundo: abracem a luta
pela educação pública e gratuita,
levantem esta bandeira para que
vocês ajudem outros jovens. E
terceiro: tenham orgulho de ser
parte desta história, orgulho de
terem as vidas transformadas pela
Unemat e de serem parte deste
patrimônio do povo de Mato
Grosso”, desafiou o reitor. “A
Unemat já transformou a vida de
mais de 35 mil pessoas. Como

seria o Estado de Mato
Grosso sem essas 35 mil
pessoas?”, lembra Rodrigo. Além
do reitor, da vice-reitora e da
vice-prefeita, compuseram a
mesa de autoridades os diretores
do câmpus de Cáceres, Elias
Fernandes Barbosa e Zulema
Netto Figueiredo, o pró-reitor de
Ensino de Graduação, Alexandre
Gonçalves Porto, e o presidente
do Diretório Central dos
Estudantes Jane Vanini, Victor
Henrique Prado Cruvinel.

VIOLÊNCIA NO ASFALTO

Sargento da reserva da PM morre em
violento acidente de moto em Cáceres

Reitor confere grau ao acadêmico

graduada em Geografia
pela Unemat. “Precisamos
continuar acreditando em uma
Universidade pública, gratuita e
de qualidade, e a Unemat já deu
prova de que é isso, pois tem
formado profissionais que tem
contribuído para o processo de
desenvolvimento de Cáceres e
Mato Grosso.
Precisamos continuar
unidos e lutando para que a
Unemat realmente se consolide
tanto em seu orçamento quanto
nas políticas públicas de
educação”, defendeu a vice-

Da Redação

prefeita. “Nosso
município hoje tem Saúde e
Educação graças à Unemat, que
nos fornece médicos,
enfermeiros, professores. Eu sou
professora concursada na Rede
Estadual de Ensino, formada pela
Unemat, e tenho o compromisso
de defender a Universidade”,
disse a vice-prefeita cacerense.
O reitor da Unemat,
Rodrigo Bruno Zanin, propôs três
desafios aos formandos.
“Primeiro: ao longo da vida,
transformem e melhorem a vida
dos outros a sua volta, da mesma

COMPETIÇÃO ESPORTIVA

Alunos do projeto social Judô do Pantanal do Rotary
Club de Cáceres participaram da Copa CIC de Judô

A violenta colisão envolvendo uma
moto Yamaha Factor e uma
camionete F1000, deixou o saldo de
uma morte na MT 343, na noite de
sábado (29). De acordo com
informações colhidas pela polícia, o
motorista da F 1000, identificado
como Luiz Antônio Ribeiro, de 56
anos, foi socorrido por terceiros e
estava em estado de choque no
Hospital Regional.
Ele relatou que no momento
do acidente trafegava sentido
Cáceres/Vila Aparecida, quando
repentinamente foi surpreendido
pela moto que vinha em sentido
contrário e invadiu a pista, vindo
chocar-se na lateral do seu veículo.
Ainda de acordo com ele, com o
impacto a moto pegou fogo,
queimando o condutor identificado
como Lázaro Sebastião Alves de
Abreu, que aparentemente já estava
sem vida.
O condutor da F 1000

relatou ainda que passou
mal com o acidente e precisou ser
socorrido, porque segundo ele a
pouco tempo realizou uma cirurgia
cardíaca.
A Polícia Militar de Mato
Grosso em nota lamentou a morte do
sargento da reserva remunerada
Lázaro Sebastião Alves de Abreu, de
52 anos, e prestou condolências aos
seus familiares.
Lázaro morava em Cáceres,
cidade onde serviu por muitos anos.
Os comandantes do 6º Comando
Regional e do 6º Batalhão de Polícia
Militar de Cáceres, coronel José
Nildo da Silva Oliveira, e tenentecoronel Danilo Sergóvia
lamentaram a morte do sargento e
destacaram a dedicação do policial
em servir a população trabalhando
por uma sociedade mais segura.
Lázaro recebeu as últimas
homenagens na Capela Parque dos
Ipês, e foi sepultado no cemitério

Da Redação

C

áceres foi palco da primeira
etapa da Copa CIC de Judô.
O evento esportivo é
promovido pelo Colégio Imaculada
Conceição e reuniu atletas de
diferentes academias, que
disputaram no sábado, 29, a primeira
fase do campeonato de luta e artes
marciais.
Alunos do projeto social
“Judo & Vida” desenvolvido pela
Polícia Civil do município de Pontes
e Lacerda, participaram do evento,

sob a coordenação do
idealizador do projeto, policial Hélio
Garcia, que destacou a importância
do esporte e o estímulo para hábitos
saudáveis na vida das crianças e
adolescentes, possibilitando assim a
prevenção para que esses não sejam
aliciados pela criminalidade.
Também presente no evento
esportivo, os alunos do projeto Judô
do Pantanal, desenvolvido pelo
Rotary Club de Cáceres, que
participou da Copa com 44 judocas
Foto: Rotary

na faixa etária de 5 a 19
anos.
De acordo com o
coordenador e professor, Lúcio
Lindote, o Judô é uma das
modalidades esportivas que integra
o desenvolvimento da mente, do
espírito e do físico, além de ser uma
técnica de defesa pessoal, e esses
eventos vem somar com o objetivo
do projeto que é de criar
oportunidades para que as crianças e
adolescentes despertem o interesse
pela atividade esportiva.
Ele se diz muito feliz com a
performance dos alunos do projeto

Alunos do Projeto Judô do Pantanal – RC Cáceres
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Piloto, droga, avião e veículo foram encaminhados a Polícia Federal de Cáceres

Forças de segurança apreendem meia tonelada de
cocaína, prende suspeito e apreende avião e carro
Assessoria

de Nova Mutum, onde
pousou.
Em diligências por
Nova Mutum, o piloto foi
identificado e localizado,
recebeu voz de prisão e foi

Polícia Federal em
Cáceres.
O prejuízo ao crime foi
estimado em cerca de R$ 11
milhões, contabilizando a
droga, o avião e o veículo

CABRITEIRO

Fiat Strada a caminho da Bolívia é
recuperada na MT 265 pelo Gefron
Redação c/ Assessoria

O

Droga apreendia e suspeito foram encaminha para PF em Cáceres

U

ma ação integrada
entre o Grupo
Especial de Segurança
na Fronteira (Gefron), Polícia
Federal, Polícia Judiciária
Civil (PJC-MT), Centro
Integrado de Operações Aéreas
(Ciopaer) e Força Aérea
Brasileira (FAB) resultou na
apreensão de 514 kg de

cloridrato de cocaína.
As forças de segurança
apreenderam ainda um avião
Baron e um veículo L200
Triton durante a abordagem,
que ocorreu neste domingo
(01.03), além da prisão de um
suspeito.
Por volta de 11h, foi
identificado um voo suspeito

em território brasileiro e
as equipes foram acionadas
para irem até o local de pouso,
que fica em uma área rural de
Juscimeira. O entorpecente foi
localizado em uma plantação
de eucalipto.
O avião suspeito
decolou antes da abordagem
policial e seguiu para a cidade

ENTORPECENTE

Maconha transportada em carro ao lado de
3 crianças é apreendida pela Polícia Militar
Redação c/ Assessoria

Gefron e a Delegacia
Especial de Fronteira
(Defron) recuperaram
um Fiat Strada de cor prata,
neste domingo (1º), em Porto
Esperidião. Durante
patrulhamento na Rodovia
MT-265, o veículo com placas
de Pontes e Lacerda foi
avistado pela equipe do
Gefron, quando perdeu o
controle e bateu em um
barranco.
O s p o l i c i a i s
constataram que o condutor
não estava no veículo, mas foi
posteriormente localizado. O
suspeito relatou que mora na
Bolívia e que levaria o carro
para aquele país. Após a
checagem, foi identificado que
o veículo foi roubado na cidade

de Pontes e Lacerda no
dia 29 de fevereiro de 2020.
Diante dos fatos, o
suspeito e o veículo foram
encaminhados à Defron para as
providências cabíveis.
Também foram apreendidos na
ação um aparelho celular LG,
um dichavador usado para o
consumo de maconha e um
canivete em formato de arma.
O prejuízo total estimado ao
crime foi de R$ 25.570,00.
O Gefron possui o
Disque Denúncia (0800-6461402), dedicado a receber
denúncias que contribuam para
o combate ao tráfico de drogas,
armas e contrabando na
fronteira entre Mato Grosso e
Bolívia. O sigilo do
denunciante é assegurado.
Foto: Gefron

P

oliciais Militares de
Pontes e Lacerda
prenderam na manhã de
sábado, 29, três adultos, sendo
dois homens e uma mulher por
tráfico de drogas.
Na ação apreenderam
10,7 quilos de maconha que
estava no veículo Fox. A

apreensão ocorreu por volta
das 6h30, na BR-174 sentido
Vila Bela da Santíssima
Trindade-Pontes e Lacerda.
No veículo haviam três
crianças, todas com idade
abaixo de 10 anos. Os policiais
perceberam certo nervosismo
no condutor e deram ordem de
Foto: PM-MT

Droga estava no banco traseiro ao lado das crianças

parada do carro. Ao
realizar a revista no veículo, a
equipe da PM logo percebeu a
presença da droga, exposta
dentro de um saco plástico
cortado e armazenada ao lado
das crianças.
O condutor disse que
não era o dono da droga e
apontou o outro ocupante
como responsável.
O homem admitiu que
traria a maconha para Cuiabá
onde seria comercializa por R$
12 mil.
Os policiais acionaram
o Conselho Tutelar para
acompanhar a ocorrência e
deixaram as crianças sob a
custódia dos conselheiros,
como prevê a legislação.
Os três adultos foram
presos e juntamente com o
veículo e a droga levados para
a delegacia de Polícia de
Pontes e Lacerda.
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Fiat Strada recuperada durante patrulhamento
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REDE ESTADUAL

Os pais precisam ficar atentos para o preenchimento do cadastro que é obrigatório para efetuar a matrícula até segunda-feira (09)

Matrículas web para novos
alunos começam nesta terça
Assessoria Seduc

Foto: Divulgação

Preenchimento do cadastro que é obrigatório

A

segunda etapa de
matrículas web nas
unidades escolares da
rede estadual de ensino para
alunos novos inicia na próxima
terça-feira (03.03) e encerra na
segunda-feira (09.03). Os pais
precisam ficar atentos para o
preenchimento do cadastro que é
obrigatório, para assim efetuar a
matrícula em escolas que
iniciarão o ano letivo em 23 de
março de 2020.

As matrículas web, bem
como o cadastro de usuário,
devem ser realizados no site
www.seduc.mt.gov.br . Com o
cadastro feito, o pai ou
responsável recebe um login e
uma senha. Mas a Secretaria de
Estado de Educação (Seduc)
recomenda que essa etapa seja
concluída o quanto antes, para
ganhar em agilidade.
Conforme a Portaria N°
794/2019, publicada no Diário

Oficial do Estado (DOE),
o processo de matrícula web
ocorrerá, exclusivamente, nas
unidades escolares que terão as
matrículas solicitadas pela
internet. A portaria contempla a
relação de todas as escolas que
terão matricula web.
Entende-se por alunos
novos, aqueles que não constam
na unidade escolar no término do
ano letivo de 2019, como os que
ingressarão no ensino

fundamental e médio, os
transferidos de qualquer rede de
ensino, bem como os alunos que
apresentam situação de desistente
ou abandono no sistema
SigEduca, módulo Gestão
Educacional (GED).
Para os pais que não
dispõem de computador em casa,
a Secretaria de Estado de
Educação (Seduc)
disponibilizará, no auditório,
terminais de acesso. Técnicos do
Núcleo de Dados e Informações
Estatísticas da Seduc estarão à
disposição para orientar os pais
ou responsáveis para efetuar a
matrícula web. Esse suporte
segue disponível até a data limite
da matrícula (09.03).
Algumas escolas
regulares, especializadas, do
campo, quilombolas, indígenas e
Centros de Educação de Jovens e
Adultos (Cejas) não participam
da matricula web.
Cadastro do usuário - Antes de
solicitar a matrícula web é
preciso fazer o cadastro do
u s u á r i o n o s i t e
w w w. s e d u c . m t . g o v. b r. O
cadastro é a primeira fase do
processo para as matrículas web

de alunos novos nas escolas
estaduais. Ao fazer o cadastro, o
sistema gerará o login e a senha
de acesso do usuário, que deverá
ser usado para fazer a matrícula.
Solicitação e confirmação - A 2ª
etapa, após o cadastro,
compreende dois momentos
simultâneos que é a solicitação de
matrícula web, sendo que, ao
confirmar a solicitação, o sistema
emitirá uma ficha com as
informações cadastradas. A
segunda fase é a confirmação da
solicitação de matrícula web, que
será na unidade escolar, com data
e horário de atendimento
constante na ficha de solicitação.
A matrícula só será efetivada
quando validada pela unidade
escolar.
O horário de atendimento
para confirmação da matrícula
nas escolas que atendem nos três
turnos será das 7h às 19h e nas
que atendem dois turnos, das 7h
às 18h30. O aluno maior de idade
ou o pai e responsável pelo aluno
menor de idade deverão
comparecer na unidade escolar de
opção para confirmação da
matrícula, munidos dos
documentos exigidos na portaria.

CHOQUE ELÉTRICO

Sitiante é eletrocutado ao instalar
bomba d'água em Pontes e Lacerda
Da Redação

T

ragédia. Sitiante José
Alves Guimarães,
recebeu uma descarga
elétrica ao tentar instalar uma
bomba d'água no poço, na tarde
de domingo (1). O fato aconteceu
em sua residência, situada na
estrada do Matão, a cerca de 50
km da cidade de Pontes e
Lacerda.
De acordo com
informações de familiares, a
vítima foi até o poço para efetuar
a instalação da bomba e que ao
levar o choque acabou se

desequilibrando e caindo
dentro do poço, sendo retirado
pelos próprios familiares que
prestaram os primeiros socorros.
Ainda segundo eles, a vítima
encontrava-se desacordada,
quando a equipe do Corpo de
Bombeiros chegou e constatou o
óbito do sitiante.
Segundo as informações,
familiares realizaram os
primeiros socorros o retirando do
local, mas já desacordado.
Quando os Bombeiros chegaram,
constataram a morte.
Foto: Ilustrativa

Descarga elétrica mata sitiante
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No total, são monitorados oito casos suspeitos no estado; números estão sendo gradativamente atualizados no sistema do Ministério da Saúde

SES registra outros cinco casos
suspeitos de coronavírus em MT
Assessoria

Foto: Ilustrativa

monitoramento do Covid19. Essas informações são
relativas ao período das 12h do
dia anterior até as 12h do dia da
publicação.
Recomendações - Os sites da
SES e do Ministério da Saúde
dispõem de informações oficiais
acerca do novo coronavírus. A
orientação é de que não sejam
divulgadas informações
inverídicas, pois as notícias falsas
causam pânico e atrapalham a
condução dos trabalhos pelos
serviços de saúde.
O Ministério da Saúde
orienta os cuidados básicos para
reduzir o risco geral de contrair
ou transmitir infecções
respiratórias agudas, incluindo o
novo coronavírus. Entre as
medidas estão: Evitar contato
próximo com pessoas que sofrem
de infecções respiratórias agudas;

SES monitora os casos suspeitos

A

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, nesta segundafeira (02), outros cinco casos
suspeitos de coronavírus em
Mato Grosso. No total, são
monitorados oito casos suspeitos
no estado, provenientes de seis
municípios. Os pacientes
apresentam sintomas relativos à
doença respiratória e possuem
histórico de viagem para países
onde há a circulação do novo
vírus. Os oito casos que levantam
a suspeita do Covid-19 estão em

Glória D'Oeste (2), Alto Taquari
(1), Sorriso (1), Cuiabá (2), Nova
Mutum (1) e Sinop (1). De acordo
com o setor estadual de
Vigilância Epidemiológica, os
números estão sendo
gradativamente atualizados no
sistema do Ministério da Saúde –
que, até o momento, contabiliza
apenas cinco casos suspeitos de
Covid-19 em Mato Grosso.
Aumento de casos suspeitos - O
Ministério da Saúde confirmou,
no dia 26 de fevereiro, o primeiro
caso de Covid-19 no Brasil.

Diante da ampliação dos países
com transmissão local e a
confirmação do primeiro caso no
Brasil, Mato Grosso passou a
identificar possíveis casos
suspeitos e o Centro de
Operações de Emergências em
Saúde Pública ampliou a ação de
monitoramento no estado.
Este acompanhamento
ocorre na rotina dos serviços do
Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em
Saúde (CIEVS), que divulgará as
atualizações diárias do

mãos, especialmente após
contato direto com pessoas
doentes ou com o meio ambiente;
Utilizar lenço descartável para
higiene nasal; Cobrir nariz e boca
quando espirrar ou tossir; Evitar
tocar mucosas de olhos, nariz e
boca; Higienizar as mãos após
tossir ou espirrar; Não
compartilhar objetos de uso
pessoal, como talheres, pratos,
copos ou garrafas; Manter os
ambientes bem ventilados; Evitar
contato próximo a pessoas que
apresentem sinais ou sintomas da
doença; Evitar contato próximo
com animais selvagens e animais
doentes em fazendas ou criações.
Profissionais de saúde
devem utilizar medidas de
precaução padrão, de contato e de
gotículas (máscara cirúrgica,
luvas, avental não estéril e óculos
de proteção).

EDUCAÇÃO

Parceria com universidade garantirá cursos de Ensino
Superior à distância para reeducandos de Mato Grosso
Assessoria

R

eeducandos do sistema
penitenciário de Mato
Grosso terão acesso a sete
diferentes cursos de graduação de
Ensino Superior ofertados pela
Unic. A portaria Nº 004/2020 que
autoriza a oferta dos cursos de
Ensino à Distância (EAD) nas
unidades penais do Estado foi
publicada no Diário Oficial, que
circulou nesta sexta-feira (28.02).
Inicialmente, os
reeducandos poderão escolher
entre os cursos de Administração,
Ciências Econômicas, Teologia,
Logística, Marketing, Gestão
Ambiental e Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
Os cursos são 100% online e os
alunos poderão utilizar a nota do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).
Entretanto, a parceria está
em fase preliminar e neste
primeiro momento será destinada
apenas para reeducandos das
unidades penais de Cuiabá. A
instituição de ensino ainda está

fazendo levantamento de
interesse nestas unidades, mas
pelo menos 90 reeducandos já
manifestaram interesse.
Nesta parceria, as
unidades penais ofertarão o
espaço para os alunos e em
contrapartida, a instituição
oferecerá os computadores para
que os reeducandos tenham
acesso à plataforma EAD. Os
cursos serão 100% custeados pela
família de cada reeducando.
De acordo com a
coordenadora do Núcleo de
Educação nas Prisões (NEP),
Fabiana Nascimento, este é um
projeto piloto inovador que
beneficiará todos os lados
envolvidos.
“Vem de encontro aos
anseios não só dos gestores das
unidades, mas também dos
alunos que já concluíram o
Ensino Médio ou que já possuem
Ensino Superior que querem
fazer outro curso”, pontuou
Fabiana.
Foto: Christiano Antonucci

Alunas da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May em aula de preparação ao Encceja
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MATO-GROSSENSE

O líder Cuiabá empatou com o Poconé, em 1 a 1, no estádio Neco Falcão

Termina em empate a partida entre União x Operário
e Poconé x Cuiabá em jogos da 7ª rodada do Estadual
F
Redação c/ Só Notícias

Foto: Assessoria

echando a sétima rodada
do Campeonato Matogrossense, o União e
Operário empataram por 1 a 1, em
Rondonópolis. O Colorado saiu
na frente com Edu Amparo logo
nos minutos iniciais. No segundo
tempo, João Guilherme deixou
tudo igual para o Chicote da

Fronteira.
Com o resultado, o União
de Rondonópolis se mantém na
vice-liderança com 15 pontos
contra 12 do Operário, que
aparece na quarta colocação.
O próximo desafio do
Colorado é contra o Cuiabá, na
Arena Pantanal. Já o Operário

pega o Luverdense.
O líder Cuiabá empatou
com o Poconé, em 1 a 1, no
estádio Neco Falcão. O resultado
mantém o Dourado na ponta da
tabela com 17 pontos. O Poconé
foi a 8.
Jogando em casa, o
Poconé saiu na frente, com bonito

7ª RODADA

Sinop marca 5 e vence o Luverdense
no clássico do Nortão pelo Estadual

David Murba/SN

O

Sinop Futebol Clube
venceu o Luverdense, por 5
a 3, no estádio Gigante do
Norte, em jogo válido pela sétima
rodada do Campeonato Matogrossense. O Galo do Norte ganhou
duas posições e subiu para 3º
colocado com 13 pontos e o
Luverdense é oitavo com 5 pontos.
Sério no jogo, o Sinop não
marcou bobeira e logo no início do
primeiro tempo Fogaça, não perdoou
e fez 1 a 0, em cima do Luverdense.
Na sequência Izaque, pela ponta
esquerda, levantou no segundo
poste, mas a zaga do Sinop chegou
para tirar o perigo. A equipe de Lucas
respondeu com Rafael, em
velocidade que cruzou para Isaque,
Eduardo arrancou e tirou a chance de
empate do Luverdense.
As duas equipes seguiam
bem no jogo. Alan, de pé direito
tocou para Isaque mas Daninho
chegou na hora para tirar o perigo.
Samuel recebeu, tentou fazer a

jogada individual mas o
Sinop não deu chance para o Verdão.
Samuel, aos 24 minutos, na batida de
roupa do goleiro Pedro, pegou de
perna esquerda, com força e estufou
as redes do goleiro sinopense. 1 a 1
no Clássico do Nortão.
O Luverdense melhorou na
partida com o gol e conseguiu se
recuperar do susto dos primeiros
minutos. Samuel dominou da área,
bateu na esquerda do goleiro Pedro
que espalmou. Só foi susto para o
time da capital do Nortão.
Rico saiu chutando bola e
acertou Mendes do Verdão. O árbitro
deu amarelo para o jogador do
Sinop. Logo depois, o goleiro Felipe
saiu em cima do atacante do Sinop e
o árbitro marcou pênalti. Robson foi
para cobrança, de pé esquerdo,
bateu no canto do goleiro que ainda
chegou a tocar nela, mas nada
adiantou: 2 a 1 para o Sinop. Murilo e
Eduardo do Sinop, discutiram após
uma jogada forte e os dois foram
Foto: Guilherme Araújo/SN

Sinop sobe três pontos no campeonato e ocupa a terceira colocação
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expulsos de campo. Fim do
primeiro tempo no Gigantão com
vantagem do Galo.
Na etapa complementar,
logo no início, Fogaça cruzou e
Braga, mal posicionado, fez gol
contra aumentando a vantagem do
Sinop para 3 a 1 nos primeiros
instantes. O jogo seguiu mais
devagar para as duas equipes que
começavam a sentir o cansaço.
Numa bola enfiada, o goleiro Felipe
saio e Alan meteu por cima do
goleiro do Luverdense e marcou o
gol: 4 a 1 para Sinop. A torcida do
Galo começava a gritar olé, olé…
Na saída errada de Felipe,
Ruan tentou tirar de qualquer
maneira e meteu contra o próprio
patrimônio: 5 a 1, Sinop animando
ainda mais a torcida sinopense.
Isaque, na jogada individual, saiu
fintando, tentando criar
oportunidade para o Luverdense mas
a a zaga já chegou para acabar com
os planos do jogador.
Alan, em jogada de
profundidade, meteu de perna
esquerda e fez o segundo gol do
Luverdense: 5 a 2. Com o segundo
gol do Verdão, o Galo começou a se
movimentar mais em campo. Mas o
Luverdense continuou crescendo e
pressionando.
Alan, de novo, no rebote de
perna esquerda, fez o terceiro do
time de Lucas do Rio Verde 5 a 3.
Mas não havia mais tempo de
continuar a reação e o Sinop faturou
os 3 pontos.
Setecentos e oitenta
torcedores acompanharam o
confronto. Na penúltima rodada o
Sinop pega o Nova Mutum, no Valdir
Doilho. Já o Luverdense encara o
Operário de Várzea Grande, na
Arena Pantanal.

União e Operário empataram por 1 a 1

gol de Wagner e terminou o
primeiro tempo na frente. A
vitória deixaria o Poconé a frente
de Nova Mutum e Dom Bosco se
vencesse. Mas o Dourado chegou
ao empate com Maxweel.
O Dom Bosco venceu o
Mixto, na Arena, por 3 a 1 e subiu
da sexta para a quinta colocação
do mato-grossense com 11
pontos.

Classificação
1 Cuiabá 17 – pontos
2 União -15
3 Sinop -13
4 Operário VG -12
5 Dom Bosco -11
6 Nova Mutum -11
7 Poconé -8
8 Luverdense- 5
9 Mixto -4
10 Araguaia -0
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********************
Vivas a Carlos Eduardo Martins Santullo
pela passagem de mais um aniversário.
Parabéns pela sua vida e que ela
continue seguindo uma trilha de muita
luz, prosperidades e tudo o que há de
bom!

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de boa
comunicação e necessidade
de socializar. Sair e divertir-se
com amigos pode ser
revigorante. Projetos que vem sendo
negociados nas últimas semanas dão um
passo à frente e podem resultar em um novo
contrato.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
renovação da fé e otimismo.
Você pode receber boas
notícias, relacionadas à vida pessoal ou
profissional. Dias ótimos para planejar ou
realizar uma viagem e também para
dedicar-se aos estudos e leituras.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
movimento positivo em suas
finanças. O período, que
dura poucos dias, pode envolver acordos e
negociações, resultando em aumento de sua
renda e lucros. Dias ótimos para organizar
suas finanças.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
maior envolvimento com
seu mundo emocional, com
suas emoções mais profundas. Você estará
ainda mais intenso e priorizando a
intimidade. Sensualidade e sensibilidade
estarão mais afloradas.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
seu signo, chega livre de
tensão, indicando dias de
movimento em planos e
projetos que começaram há
alguns dias atrás. O movimento é
crescente e alguns resultados positivos
podem começar a surgir. Dia ótimo, de boa
disposição e otimismo.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
movimento na vida social e
novas amizades. O período, que dura
apenas alguns dias, pode estar relacionado
com encontros importantes e reuniões
relacionadas a uma nova sociedade ou
parceria comercial.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
interiorização e necessidade
de silêncio e solitude. O
momento pode estar relacionado com a
decisão de cuidar com mais carinho da
saúde global, utilizando-se de recursos que
unam mente e corpo.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
crescimento e progresso no
trabalho. Um projeto pode começar a
apresentar seus benefícios e sinalizar uma
mudança benéfica em sua rotina. Dias
ótimos para começar ou dar andamento
em um bom programa de saúde.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
movimento positivo na vida
social, novas amizades e
renovação das antigas. O período, que dura
poucos dias, pode estar relacionado com o
início de um projeto em equipe. Dias ótimos
para novos contatos comerciais.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
movimento positivo na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes. Um romance pode
começar a qualquer momento. O período
é ótimo para estar mais próximo dos
filhos.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
boas novidades no trabalho.
Um projeto que começou há
poucos dias ou semanas pode apresentar
bons resultados. Uma promoção e um
aumento de salário podem estar a
caminho.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Gêmeos, chega livre de
tensão, indicando dias de
interiorização e maior
envolvimento com sua casa e
família. É possível que você decida abrir sua
casa para receber amigos e parentes
queridos para boas conversas. Período
ótimo para começar uma reforma.

Feliz Bodas de Esmeraldo ao colunável
casal Claudio Palmas Dias e Mariza
Klein que celebraram 40 anos de uma
u n i ã o l i n d a p a u t a d a n o a m o r,
companheirismo e lealdade. Que Deus os
conserve sempre unidos e felizes.

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

Destaque para ação desenvolvida pela equipe multidisciplinar
do Centro de Atenção Psicossocial que organizou um dia de
Carnaval aos usuários e servidores. O evento aconteceu na
sexta-feira e teve como objetivo a integração dos usuários com
os servidores. Ao som das tradicionais marchinhas os foliões
curtiram o dia, com direito a decoração e máscaras. Parabéns
a todos os envolvidos!

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

Abraço especial a aniversariante Ivone
Castella. Receba desta coluna os votos de
um feliz aniversário carregados de
carinho. Parabéns, felicidades e muitos
anos de vida com saúde, paz e amor!

