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ainda tocou a trave antes de entrar. 
No segundo tempo, o CSA 

não conseguiu voltar com a mesma 
intensidade da etapa inicial e o 
Cuiabá passou a pressionar. Aos 21, 
Lucas Hernandes arriscou um chute 
de fora da área e obrigou Mateus 
Mendes a fazer boa defesa. A bola 
ainda sobrou para Jenison, que 
desperdiçou. Aos 22, o arqueiro 
alagoano foi novamente acionado, 
em chute de Felipe Ferreira. O 
Cuiabá seguiu pressionando. Aos 29, 
Elvis cruzou na área e Maxwell 
cabeceou. Mais uma vez, Mateus 
Mendes evitou o gol. 

O Dourado continuou no 
campo de ataque e conseguiu a 
virada em pênalti, marcado aos 36. 
Maxwell tentou o chute e a bola 
bateu no braço de Alan Costa. Na 
cobrança, Elvis bateu rasteiro. A bola 
tocou na trave, acertou as costas do 
goleiro e morreu no fundo da rede.

CSA que conseguiu a primeira 
chance clara de gol, aos 15 minutos. 
Rafinha cruzou na área e Alan Costa 
desviou. A bola sobrou para Rodrigo 
Pimpão, que finalizou para fora. Aos 
20, nova oportunidade para os 
alagoanos, outra vez em jogada 
aérea. Diego Renan bateu escanteio, 
Alan Costa escorou e a bola ficou 
com Paulo Sério, que chutou forte 
para a boa defesa de João Carlos. 

O Cuiabá tentou responder 
com Elvis, aos 25. O meia 
aproveitou bola cruzada por Hayner 
e chutou, mas o goleiro Mateus 
Mendes conseguiu defender. O CSA 
conseguiu chegar ao gol, 1 minuto 
depois. Yago chutou de fora, Everton 
Sena se atrapalhou e a bola ficou 
com Rodrigo Pimpão, que finalizou 
e abriu o placar. Antes do intervalo, 
porém, o Cuiabá conseguiu empatar. 
M a x w e l l ,  a o s  4 1 ,  r e c e b e u  
lançamento e bateu forte. A bola 

inop, Operário e União, que Ssão os representantes de Mato 
Grosso no Campeonato 

Brasileiro da Série D conheceram no 
último final de semana o último 
adversário de seus respectivos 

grupos. 
Operário e União vão 

encarar o Real Noroeste (ES) 
entrando em sua chave, enquanto o 
Sinop terá a companhia do Baré 
(RR), no Grupo A2.  Em fase 

preliminar, o Real Noroeste do 
Esp í r i to  San to ,  e l iminou  a  
Aquidauanense (MS) por 6 a 2, no 
placar agregado, e entrou no Grupo 
A5. Já o Baré de Roraima, passou 
pelo Ypiranga (AP) após acumular 4 
a 0, na soma dos placares. 

Com isso, as composições 
do Grupo A2 ficaram com Sinop, 
Santos (AP), Moto Club (MA), 
Juventude (MA), River (PI), Altos 
(PI), Baré (RR) e São Raimundo 
(RR). No Grupo A5, terá o Operário, 
União ,  Águia  Negra  (MS) ,  
Goianésia (GO), Vitória (ES), 
Aparecidense (GO), Real Noroeste 
(ES) e Goiânia (GO). 

O Sinop estreia contra o 
River (PI), neste domingo (20), às 
17h, no estádio Gigante do Norte. 
União encara Águia Negra, no 
Luthero Lopes, em Rondonópolis, 
no sábado (19), às 16h. Já o Operário 
Várzea-grandense viaja para 
enfrentar o Aparecidense, no mesmo 
dia e horário, em Goiás. 

EDITAL DE LICENÇA

A Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste CNPJ nº 
03.755.477/0001-75, torna público que requereu junto a SEMA – 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença Previa e 
Licença de Instalação (LP) e (LI) para Pavimentação Asfáltica e 
Drenagem de Águas Pluviais em diversas Ruas e Avenidas do 
Bairro Residencial Interlagos do município de Mirassol 
D'Oeste/MT. 

SÉRIE B

Cuiabá vira sobre o CSA, volta vencer 
 e assume vice-liderança no Brasileiro 

Cuiabá volta a campo amanhã (19), contra o Oeste, na Arena Pantanal 

Herbert de Souza/SN 

Com o resultado Cuiabá está na vice liderança da Série B   

BRASILEIRO

Definidos mais dois adversários do 
Sinop, Operário e União pela Série D 
Só Notícias 

Sinop estreia nesse domingo contra River (PI)    

Foto: Arquivo

Foto: Assessoria

 Cuiabá reencontrou o Ocaminho da vitória no 
Campeonato Brasileiro da 

Série B. A equipe mato-grossense, 
que não vencia há três rodadas, 
conseguiu ganhar de 2 a 1 do CSA, 
de Alagoas, em partida disputada no 
estádio Rei Pelé, em Maceió. 

Com o resultado, o Dourado 
assume a vice- l iderança da 
competição, com 18 pontos, 2 a 
menos que o líder Paraná. Já o CSA 
segue amargando a lanterna da 
competição. 

A t é  a g o r a ,  a  e q u i p e  
alagoana, que segue com um jogo a 

menos, soma 4 pontos. 
O Cuiabá volta a campo 

amanhã (19), contra o 18º colocado, 
o Oeste, na Arena Pantanal. No 
mesmo dia, o CSA encara o 
Cruzeiro, no estádio Rei Pelé. 
O jogo – O Cuiabá começou 
pressionando, mas foi a equipe do 
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 período de convenções 

Opartidárias em Cáceres, 
para as eleições de 15 de 

novembro, terminou na quarta-feira 
e registrou o maior número de 
pretendentes ao cargo na história do 
município,  cinco candidatos 
disputarão o pleito. 

Neste ano, a corrida pelo 
Paço Municipal conta com a vice-
prefeita Eliene Liberato Dias (PSB) 
que terá como vice, o médico 
oftalmologista Dr. Odenilson Silva 
(Republicano). A chapa coligou com 
a maioria dos partidos e conquistou 
apoio de lideranças de peso na 
cidade e região, a exemplo dos ex-
prefeitos Túlio Fontes (PV) e 
Ricardo Henry (PP), do médico 
Sérgio Arruda (Podemos), do ex-
reitor da Unemat Taisir Karim, do 

entra na disputa com o nome do 
engenheiro Takao Nakamoto, 
confirmado durante convenção do 
partido, que emplacou também o 
vice Odilson, militar da reserva do 
Exército Brasileiro.  

O PSC entra na disputa pela 
sucessão municipal com o vereador 
José Eduardo Torres encabeçando a 
chapa e como vice-prefeita a pastora 
evangélica Elaine Deluca.    Na 
disputa os partidos PT e PC do B 
formalizaram aliança em defesa aos 
trabalhadores, as mulheres e a 
p o p u l a ç ã o  v u l n e r á v e l ,  e  
confirmaram os nomes de James 
Cabral para prefeito, Alvanir 
Caixeta, vice-prefeita.  

O próximo passo é o registro 
das candidaturas, que devem ocorrer 
até o dia 26 de setembro. 

deputado federal Dr. Leonardo (SD), 
do ex-presidente da Câmara 
Marcinho Lacerda (MDB). 

Também tem apoio do 
governador Mauro Mendes, dos 
deputados estaduais, Max Russi 
( P S B ) ,  V a l m i r  M o r e t t o  
(Republicanos), Dr. Gimenez (PV), 
e dos candidatos a senador José 
Medeiros (Podemos), Carlos Fávaro 
(PSD) e Euclides Ribeiro (Avante), 
que esteve presente a convenção. 

Com o aval do prefeito 
Francis Maris, o PSDB homologou 
Paulo Donizete, ex-diretor da 
Autarquia Águas do Pantanal, que 
terá como vice, Anelise Silva 
(DEM), viúva do professor Adriano 
Silva. O grupo se aliou com o PTB e 
Patriotas.  O PRTB que propõe a 
renovação como melhor caminho, 

em 2019.   
De acordo com Carvalho, os 

condutores de barcos devem 
conhecer o calado (altura entre o 
nível da água e a parte externa mais 
baixa da embarcação) e a menor 
profundidade do trecho onde irá 
passar, para verificar se será possível 
navegar com segurança.  

“ N e s s e  p e r í o d o  
recomendamos aos condutores de 
embarcações evitarem a navegação 
noturna em locais onde o nível do rio 
é crítico, se o fizerem, que a atenção 
seja redobrada”, finalizou.

 longo período de estiagem, Oque já ultrapassa mais de 
100 dias, castiga o rio 

Paraguai, que banha o pantanal de 
Mato Grosso. Nesta quinta-feira 
(17), segundo aponta a Agência 
Fluvial de Cáceres, responsável pela 
medição, o rio atingiu a marca de 56 
cm. 
 Em comparação ao mesmo 
período do ano passado, está 30 cm 
mais baixo.   

A baixa profundidade 
possibilita que os banhistas 
atravessem, de um lado para outro do 
rio, a pé na praia do Daveron – Baía 

dos Malheiros. 
Considerado o maior rio da 

Bacia Hidrográfica do Paraguai, 
diante desse cenário o rio já não 
apresenta em muitos trechos 
condições de navegabilidade. 

Ouvido pelo Jornal Correio 
Cacerense, Estanislau Geraldo de 
Carvalho, comandante da Agência 
Fluvial explicou que esse nível baixo 
do rio oferece perigo para a 
navegação, pelo aparecimento de 
bancos de areia, os quais podem 
provocar o encalhe da embarcação e 
até acidentes, que podem levar a 
morte de pessoas como aconteceu 

no estudo.  
A metodologia utilizada será 

a estratégia quantitativa e transversal 
e a realização se dará por meio de 
teste de sangue. As análises serão 
feitas exclusivamente pelo o 
Laboratório Central do Estado 
(Lacen); já as coletas serão feitas por 
agentes de saúde, por meio das 
Secretarias Municipais. Como 
medida de biossegurança, a equipe 
será testada três dias antes do início 
das atividades de campo, utilizará 
E q u i p a m e n t o s  d e  P r o t e ç ã o  
Individual (EPIs) e fará novo teste 
depois de 7 dias do término da coleta 
de dados e processamento das 
amostras. 
M u n i c í p i o s  e n v o l v i d o s  e  
metodologia  - Os municípios 
selecionados terão amostras 
coletadas de 250 a 700 pessoas, de 
acordo com o número populacional. 
O setor censitário testado será 
sorteado, bem como a casa e o 
morador do domicílio. Para o início 
da aplicação da pesquisa, que testará 
cerca de 4.500 pessoas em Mato 
Grosso, foi realizada reunião de 
alinhamento com os técnicos dos 
Escritórios Regionais de Saúde. 
 A ação foi aprovada pela 
Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) e também ocorreu reunião do 
secretário de Estado de Saúde com 
os gestores municipais. 

A SES fornecerá aos 
mun ic íp io s  t odo  o  i n sumo  
n e c e s s á r i o ,  s e n d o  a  ú n i c a  
contrapartida das gestões municipais 
a equipe para supervisionar e coletar 
os dados da pesquisa. 

 eve início na quarta-feira a Tpesquisa do Governo de 
Mato Grosso que tem o 

objetivo de monitorar a infecção 
pela Covid-19 no Estado. A pesquisa 
soro epidemiológica será realizada 
em dez municípios e deve testar 
4.500 pessoas. 

A coleta de dados está 
prevista para acontecer até o dia 23 
do corrente mês – podendo ser 
prorrogada. 

De acordo com a área 
técnica da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-MT), a redação final 
dos resultados deve ser divulgada 
em outubro, após alinhamento com 
os municípios. Entre as cidades que 
integrarão os estudos estão: Cuiabá, 
Várzea Grande, Cáceres, Sinop, 
Barra do Garças, Tangará da Serra, 
Rondonópolis, Água Boa, Juína e 
Alta Floresta. 

“Com essa pesquisa teremos 
condições de saber a porcentagem da 
população que já teve Covid-19. 
Esses dados nos ajudarão na tomada 
de decisões.  Então,  peço a 
colaboração da sociedade para 
receber em suas residências os 
agentes de saúde uniformizados e 
cooperar para esta importante ação”, 
comenta o secretário de Estado de 
Saúde, Gilberto Figueiredo. 

O trabalho é coordenado 
pela equipe técnica da SES, da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) e da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), e 
conta com o apoio dos Escritórios 
Regionais e Secretarias Municipais 
de Saúde dos municípios envolvidos 

ELEIÇÃO 2020

Convenções partidárias homologam  
5 candidatos à prefeitura de Cáceres 

Definições ocorreram nesta quarta-feira (16), último prazo das convenções 

Da Redação 

Cáceres pela primeira vez terá uma eleição com cinco candidatos à sucessão municipal 

SECA

Em Cáceres, monitoramento da marinha  
revela Rio Paraguai em nível dramático 

Da Redação 

Nível do Rio na medição de ontem   

Foto: Ag. Fluvial

SORO EPIDEMIOLÓGICA

Cáceres e mais 9 cidades participam da pesquisa do 
governo de monitoramento a infecção pela Covid-19 
Assessoria 

Pesquisa testará cerca de 4.500 pessoas em Mato Grosso  

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução 
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de saúde e pelos cidadãos. 
Portanto, além de toda a estrutura 
municipal que já cuidamos, 
t emos  a  compe tênc ia  de  
averiguar essas denúncias e 
reclamações.” 

“Não podemos ficar 
inertes diante das pesadas 
denúncias que pesam sobre o 
hosp i t a l .  Se  fo r  p r ec i so  
intervenção do Estado, que tenha, 
o que não pode é o povo ficar na 
insegurança de saber o que 
acontece somente pela mídia. 
Além do medo de pegar o vírus, 
hoje o povo cacerense também 
tem medo de não ter vaga no 

iante de várias denúncias Dde que o Hospital São 
Luiz, em Cáceres, estaria 

tendo dificuldade em dar 
atendimento à população, em 
especial, aos pacientes internados 
em UTI, a vereadora Valdeníra 
Dutra Ferreira (PSC), em 
conjunto com os vereadores José 
Eduardo Torres (PSC) e Cézare 
Pastorello (SD), encaminharam 
expediente à Direção do Hospital 
São Luiz e aos órgãos de controle, 
dentre eles, as promotorias 
estadual e federal e à Secretaria 
Estadual de Saúde. 

No documento, são feitos 

ques t ionamentos  sobre  o  
cumprimento da Resolução nº 7, 
de 24 de fevereiro de 2010, da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, que dispõe sobre o 
funcionamento de Unidades de 
Terapia Intensiva. 

O  v e r e a d o r  C é z a r e  
Pastorello explica que faz parte 
da competência dos vereadores 
fiscalizarem também os hospitais 
filantrópicos: “O SUS é um 
patrimônio nacional, tripartite, 
com gestão compartilhada. Ou 
seja, onde tem 1 Real do SUS 
pode e deve ser fiscalizado por 
vereador, reputado, conselheiro 

R e g i o n a l .  I s s o  é  m u i t o  
complicado”, detalha o vereador 
José Eduardo Torres.  O 

expediente foi encaminhado no 
dia 8 de setembro, e foi dado 15 
dias para resposta. 

 Instituto Federal de OMato Grosso, IFMT, 
Campus Cáceres - Prof. 

Olegário Baldo iniciou na quarta-
feira (16) a entrega de Kit de 
Alimentos adquiridos com 
recursos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). 
Os alimentos serão distribuídos 
nos meses de setembro, outubro e 
novembro para famílias de 
estudantes da educação básica do 

IFMT Campus Cáceres Prof. 
Olegário Baldo, em situação de 
vulnerabilidade, inscritas e 
aprovadas no edital 08/2020. 

Neste mês de setembro, o 
período de entrega dos kits de 
alimentos na residência de 
estudante da zona urbana de 
Cáceres, será entre os dias 16 de 
setembro e 09 de outubro.   Para 
residentes das demais localidades 
selecionados, o período de 

retirada dos kits no Campus 
referente ao mês de setembro será 
nos dias 17, 21, 24 e 28 de 
setembro e 01, 05 e 08 de outubro, 
todas as segundas e quintas-
feiras, das 14h às 17 horas, na 
Sala de Audiovisual do IFMT 
Campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo. Os kits de estudantes da 
zona  u rbana  de  Cáce re s  
referentes ao mês de outubro 
serão entregues na residência de 
cada estudante selecionado entre 
os dias 14 e  30 de outubro. Para 
residentes das demais localidades 
a entrega será no campus nos dias 
15, 19, 22, 26 e 29/de outubro.  

O  c a l e n d á r i o  d e  
novembro prevê entrega nas 
residências da zona urbana em 
Cáceres entre os dias 04 e 30 de 
novembro e para as demais 
localidades entrega na sala de 
audiovisual do campus, nas 
segundas e quintas-feiras, das 
14h às 17 horas, nos dias 05, 09, 
12, 16, 19, 23, 26 e 30 de 
novembro. 

Confira resultado final de 
estudantes selecionados no site 
www.cas.ifmt.edu.br

 presidente da Assembleia OLegislativa de Mato Grosso, 
deputado Eduardo Botelho 

(DEM), anunciou em sessão 
plenária nesta quarta-feira (16), 
durante fala no pequeno expediente, 
a formação de uma comissão mista 
entre o Parlamento mato-grossense, 
a Câmara Federal e o Senado, para 
discutir as queimadas na região do 
Pantanal. 

Botelho informou que já fez 
tratativas com a deputada federal 
Rosa Neide (PT) neste sentido e 
anunciou que uma visita de 
deputados à região já está agendada 
para o próximo sábado (19). 
“Combinei com a deputada Rosa 
Neide que vamos fazer essa 
comissão mista da Assembleia 
Legislativa, Câmara Federal e do 
Senado, para fazermos composições 
e elaborarmos leis para fazer com 
que essas queimadas históricas, que 
estão acontecendo no Pantanal, não 
venham ocorrer mais nos próximos 
anos”, disse o presidente. 

Segundo Eduardo Botelho, 
a Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, será protagonista nesta ação. 
“Vamos trabalhar nesse projeto, a 
Assembleia Legislativa vai estar à 
frente dele, junto com a Comissão de 
Meio Ambiente desta Casa de Leis. 
No sábado, inclusive, vamos fazer 

uma visita ao Pantanal. Vamos 
elaborar propostas tanto para a 
Câmara Federal, como Senado e 
Assembleia Legislativa”, observou 
o parlamentar. 

O deputado Wilson Santos 
(PSDB), em fala na tribuna, 
destacou a iniciativa do presidente 
da Assembleia. “Gostaria de 
cumprimentar o nosso presidente 
pela decisão de ir fundo nessa 
questão das queimadas. O Pantanal 
não tem divisa, por isso sugiro que 
esse tema seja debatido em conjunto 
com Mato Grosso do Sul, com os 
parlamentares do nosso estado 
coirmão”, disse. 

O parlamentar entende que 
uma comissão para discutir  
queimadas no Pantanal não pode 
prescindir da participação dos 
deputados estaduais de Mato Grosso 
do Sul. “Esse tema é preocupante e 
merece toda atenção, não só da 
Assembleia Legislativa, como do 
governo federal e de todos os 
envolvidos”. 

Quem também discutiu a 
questão das queimadas no Pantanal 
durante a sessão foi o deputado 
Faissal Calil (PV). O parlamentar, 
inclusive, sugeriu em Plenário a 
utilização das aeronaves agrícolas 
para o combate ao fogo nas regiões 
atingidas. 

SAÚDE

Vereadores acionam direção do  
São Luiz para explicar denúncias 

No documento, são feitos questionamentos sobre o cumprimento   da Resolução nº 7, que dispõe sobre o funcionamento de UTI 

Assessoria 

CÁCERES

Vereadores Valdeníria, Cezare e Torres assinam ofício   

Foto: Arquivo

IFMT entrega Kits de alimentos 
a estudantes da educação básica 
Assessoria 

Entrega na zona urbana segue até 9 de outubro   

Foto: Divulgação

PLENÁRIO

Comissão mista entre ALMT e Congresso  
Nacional vai discutir queimadas no Pantanal 
Assessoria 

Botelho anunciou visita ao Pantanal amanhã   

Foto: JLSiqueira/ALMT
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a i s  u m  Mcarregamento de 
drogas foi tirado de 

c i r c u l a ç ã o  p e l o  G r u p o  
Especial de Segurança na 
Fronteira – Gefron. 
 D e s t a  v e z ,  n o  
município de Porto Esperidião 
foi apreendido mais de 250 
quilos e uma pessoa foi presa.
 P e l o  m o n t a n t e  
apreendido o prejuízo ao 
mundo do crime ultrapassa a 
casa de R$ 4 milhões.  

A ação se deu por volta 

tentou se esconder na mata, 
mas foi recapturado. Os 
demais conseguiram fugir.  

Nas buscas pelo local 
foram encontrados 11 sacos de 
substância análoga a pasta base 
de cocaína, que estavam 
separados em tabletes. 

Além do entorpecente, 
foi apreendido o veículo Hilux.  

O suspeito e todo 
entorpecente apreendido foi 
encaminha a  Delegacia  
Especial de Fronteira em 
Cáceres.

das 2h da madrugada, na BR 
174, quando foi avistado pelos 
policiais do grupamento um 
grupo que caminhava as 
margens da rodovia. 

A o  p r o c e d e r e m  a  
aproximação, os suspeitos 
a d e n t r a r a m  e m  u m a  
c a m i n h o n e t e  e  q u a n d o  
receberam ordem de parada, os 
mesmos revidaram e atiraram 
contra os policiais e fugiram a 
pé.  

Durante a ação um dos 
suspeitos, saltou do veículo e 

urante fiscalização na DBR- 070, a Polícia 
Rodoviária Federal 

(PRF) prendeu um homem de 
28 anos e recuperou um 
ve ícu lo  com s ina i s  de  
adulteração.  

A ação aconteceu na 
manhã de ontem (17), por volta 
de 6h40, quanto os policiais 
a b o r d a r a m  o  v e í c u l o  
Ford/Ranger, que ostentava 
placas de Foz do Iguaçu/PR. 
Durante a averiguação, o 
condutor  in fo rmou aos  
policiais que a caminhonete 
pertencia a seu pai e que tinha 
sido adquirida há pouco 
tempo, em troca de um terreno 

na cidade de Salto do Céu, e 
que ainda estava  em processo 
de transferência. 

Diante do relato, os 
policiais partiram para uma 
fiscalização minuciosa, onde 
c o n s t a t a r a m  s i n a i s  d e  
adulteração nos elementos 
identificadores, conseguindo 
identificar o veículo original, 
para o qual havia ocorrência de 
roubo, datada de 10 de abril de 
2017, na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. 

Mediante a constatação, 
a ocorrência foi encaminhada a 
Polícia Civil, em Cáceres, em 
princípio por receptação 
culposa. 

PECUARIA JACARANDA S/A.

CNPJ: 24.707.242/0001-88 / NIRE: 51300006120

COMPANHIA FECHADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA

 
Ficam os senhores acionistas da PECUARIA JACARANDA S/A 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 29 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede da 
sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 
78200- 000, Cáceres – MT para deliberar sobre a seguinte: Ordem 
do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. b) 
Destinação do Lucro Líquido do Exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019: Distribuição de Dividendos/Lucros 
Distribuídos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019; c) Reeleição da diretoria e conselho de administração que 
vencerá em outubro de 2020; Informações Gerais: Os documentos 
de que trata o Art. 133, da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 
10.303/2001, (i) Relatório da Administração; (ii) Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, foram publicados no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso, na página 108, em 07 de agosto de 2020, e no Jornal 
Correio Cacerense, na página 06, em 07 e 08 de agosto de 2020 
respectivamente. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020. Marcus 
Vinícius Alves Bernardes Botelho Diretor Presidente. 

TRÁFICO

Gefron apreende mais de 250kg 
de drogas em Porto Esperidião 

Apreensão resultou num prejuízo de mais de R$ 4 milhões ao mundo do crime 

Da Redação 

Droga apreendida na ação   

Foto: Gefron

NO XADREZ

PRF recupera em Cáceres caminhonete 
com registro de roubo e prende suspeito 
Redação c/ Assessoria 

Caminhonete apresentava sinais de adulteração   

Foto: PRF
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By Rosane Michels

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e promete trazer 

estabilidade no trabalho. Novos projetos 
apontam para bons e duradouros resultados. 
Se estiver em busca de uma nova colocação 
no mercado, pode receber ótimas notícias. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e promete trazer 

estabilidade a seu mundo emocional. Um 
romance pode começar a qualquer 
momento, pois você está mais aberto e 
receptivo. O relacionamento com os filhos 
melhora sensivelmente. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e promete trazer 

momentos de prazer e conforto emocional, 
especialmente na vida doméstica e familiar. 
Por outro lado, o período pode estar 
relacionado com a compra ou venda de um 
imóvel. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e  promete 

melhorar a comunicação e a tudo o que 
estiver relacionado com ela. O período é 
ótimo para as viagens rápidas e os estudos. 
Um projeto pode resultar rapidamente em 
um novo contrato. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos últimos 
graus de Virgem, chega em 
ótimo aspecto com Júpiter, 
S a t u r n o  e  P l u t ã o  e m  
Capricórnio e promete trazer 

estabilidade material e financeira. O período 
pode estar relacionado com um novo 
contrato ou projeto que envolve o aumento 
de seus rendimentos. Espere por bons 
resultados. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos últimos 
graus de Virgem, chega em 
ótimo aspecto com Júpiter, 
S a t u r n o  e  P l u t ã o  e m  
Capricórnio e promete trazer 

bons resultados em projetos realizados com 
parceiros financeiros. Nesta fase, que dura 
três semanas, o dinheiro chega com mais 
facilidade. Ótimo período para começar 
novos investimentos. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e promete deixá-

lo mais fechado e voltado para o seu mundo 
emocional, que passa por um período de 
equilíbrio e estabilidade. O período é ótimo 
para estar na intimidade junto dos seus. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e  promete 

movimentar os projetos em grupos ou 
equipes de trabalho. É bastante provável que 
você seja convidado para gerenciar um novo 
projeto e formar uma nova equipe. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
seu signo e promete trazer 

benefícios a projetos de médio prazo, 
especialmente os que envolvem viagens, 
pessoas estrangeiras, publicações e 
internet. Os resultados serão rápidos e 
apontam para um período de estabilidade. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos últimos 
graus de Virgem, chega em 
ótimo aspecto com Júpiter, 
S a t u r n o  e  P l u t ã o  e m  
Capr icórn io  e  p romete  

m o v i m e n t a r  p o s i t i v a m e n t e  s e u s  
relacionamentos, pessoais e profissionais. Se 
estiver só, um namoro mais sério pode 
começar a qualquer momento. Uma parceria 
comercial pode ser firmada. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e promete trazer 

mudanças positivas e estabilidade à sua 
vida, pessoal e profissional. Um novo ciclo 
começa e com ele, algumas portas se abrem 
e chegam novas oportunidades. Fique 
atento a elas. 

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova nos 
últimos graus de Virgem, 
chega em ótimo aspecto com 
Júpiter, Saturno e Plutão em 
Capricórnio e  promete 

movimentar positivamente sua vida 
profissional e planos de negócios, que serão 
colocados em prática rapidamente. Melhora 
da imagem profissional, sucesso e 
reconhecimento fazem parte deste período. 

HORÓSCOPO********** **********

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

De ano em ano e de etapa em etapa vocês 
Eliseu Vital e Maria das Graças 
completaram 47 anos de uma história 
alicerçada no amor. Que sua longa e feliz 
caminhada em conjunto se prolongue 
por muitos anos. Vocês são um exemplo 
de companheirismo, amizade e amor, e 
uma inspiração para os casais mais 
jovens. Desejamos eterna felicidade! 

Feliz aniversário a socialite Marta Silveira Rocha  que hoje 
completa mais um ano de vida e comemora a data com muita 
alegria no aconchego do lar. Que seu dia seja repleto de luz e 
paz. Que as pessoas queridas estejam com você e que o amor 
invada seu coração! Tim Tim!!! 

Que a alegria acompanhe você por todos 
os momentos e que Deus continue 
guiando seus passos e iluminando cada 
vez mais os seus pensamentos. É o que a 
coluna deseja ao advogado Fransergio 
Rojas Piovesan pela passagem de mais 
um natalício. 

Um brinde especial a querida amiga 
Marisa Klein Dias, que amanhã celebra 
data nova e recebe o carinho do maridão, 
filhos, familiares e rol de amigos. Esta 
coluna deseja que seu aniversário lhe 
traga uma felicidade imensa e que você 
possa realizar todos seus desejos nessa 
nova etapa de vida. Parabéns! 

No rol de aniversariantes a elegante Vianez Lazarri, a quem 
desejamos um aniversário cheio de sorrisos e gargalhadas, 
repleto de paz, amor e muita alegria. Desejamos um novo ano 
recheado de coisas boas e muita saúde. Felicidades querida! 

Parabéns a vovó mais 
fresquinha da capital mato-
grossense, a empresária da 
moda Mayreley Rosa, que 
além de estar celebrando 
data nova ganhou de 
presente a netinha Beatriz. 
Que Deus abençoe com um 
ano pleno de realizações e 
muita saúde.  

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

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

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

*************
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SEMANA DO TRÂNSITO
Prevista pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, a Semana Nacional do Trânsito 
que acontece de 18 a 25 de setembro, é uma 
aliada no combate às mortes e acidentes 
que estão aumentando a cada ano que 
passa. Como motorista, é fundamental ter 
consciência das ações que os órgãos do 
sistema de trânsito oferecem, pois todas 
elas têm objetivos voltados a deixar o 
trânsito mais seguro para todos. Neste ano 
a campanha educativa tem como foco os 
pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas 
com deficiência e abordará também a 
importância do respeito, com orientações 
que incentivem o combate à violência no 
trânsito e o cuidado consigo e com o 
próximo.  

ESTATÍSTICA TRÂNSITO
Só para se ter uma ideia, entre janeiro e 
julho, foram registrados em Mato Grosso 
362 mortes no trânsito, 38% a mais que no 
mesmo período de 2019, quando houve 
263 casos. Enquanto que as lesões 
corporais no trânsito diminuiram nesse 
período, de 3.099 registros contra 3.474 no 
ano passado, uma redução de 11%. Os 
d a d o s  f o r a m  d i v u l g a d o s  p e l a  
Superintendência do Observatório da 
Violência da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. 

QUESTÃO DE CONSCIÊNCIA
Aproveitando o assunto trânsito, em 
Cáceres flagramos constantemente várias 
infrações, como entrar na contramão, 
ultrapassar pela direita, desrespeitar a 
sinalização, avançar no sinal vermelho, 
parar na faixa, estacionar em local 
destinado a deficiente ou idosos, carro em 
vaga exclusiva de moto e vice versa, entre 
outros, que acredito serem cometidos por 
falta de consciência e irresponsabilidade, 
não por desconhecerem totalmente as leis 
expressas no Código de Trânsito 
Brasileiro. Seria de bom tom nesse período 
mais uma vez que as autoridades 
intensificassem as orientações chamando a 
atenção da população que o respeito no 
trânsito salva vidas.  

CHUVA A VISTA
Parece que a chuva na próxima semana dá o 
ar da graça no Estado de Mato Grosso, a 
previsão é do instituto Clima tempo. De 
acordo com o instituto Cáceres também 
será agraciada com pancadas de chuva no 
período da tarde e noite de segunda-feira, 
21. A previsão de chuva para Cáceres é de 
67% e de 5mm. Enquanto isso estamos na 
torcida, para que a previsão se concretize.  

MESÁRIO VOLUNTÁRIO
Atenção eleitor! Seja mesário voluntário 
nas eleições municipais 2020 que 
acontecerá no dia 15 de novembro (1º 
turno) e 29 de novembro (2º turno, se 
houver). Esse é um chamado da Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso que está em busca 
de voluntários em todo o Estado e o 
interessado em colaborar com a realização 
dos pleitos pode se inscrever no site do 
T R E - M T  w w w . t r e -
m t . j u s . b r / e l e i c o e s / c a n a l - d o -
mesario/canal-do-mesario. O mesário 
colabora com a lisura do processo eleitoral, 
viabiliza as eleições e fortalece a 
democracia. Cabe ao mesário facilitar e 
assegurar ao eleitor o exercício do direito 
de votar e ser votado e que sua vontade seja 
respeitada. Participe! 

O Papa Francisco destacou que o 
melhor antídoto para o cuidado da casa 
comum é a contemplação. “Para sair de uma 
pandemia, é preciso cuidar-se e cuidar uns dos 
outros” e acrescentou que “o cuidado é uma 
regra de ouro da nossa condição humana e traz 
consigo saúde e esperança”. 

“Cuidar-se e cuidar uns dos outros. 
Temos de apoiar aqueles que cuidam dos mais 
frágeis, dos doentes e idosos. Os cuidadores 
desempenham um papel essencial na 
sociedade de hoje, embora com frequência 
não recebam o reconhecimento nem a 
remuneração que merecem”, afirmou. 

Nesta linha, o Papa disse que 
“devemos dirigir este cuidado também à nossa 
Casa comum: à terra e a cada criatura” porque 
“todas as formas de  estão interligadas, e a vida
nossa  saúde depende daquela  dos  
ecossistemas que Deus criou e dos quais nos 
encarregou de cuidar. Por outro lado, abusar 
deles é um pecado grave que nos prejudica e 
nos faz adoecer". 

“O melhor antídoto contra este uso 
impróprio da nossa Casa comum é a 
contemplação”, expressou o Santo Padre que 
advertiu que “quando não se aprende a parar a 
fim de admirar e apreciar o que é belo, não 
surpreende que tudo se transforme em objeto 
de uso e abuso sem escrúpulos”. 

No entanto, o Papa recordou que “a 
nossa Casa comum, a criação, não é um mero 
'recurso'”, pois “as criaturas têm um valor em 
si e 'refletem, cada uma à sua maneira, um raio 
da infinita sabedoria e bondade de Deus'” e 
para descobrir esse valor e esse raio de luz 
divina é necessário “silêncio, escuta e 
contemplação” porque “a contemplação 
também cura a alma”. 

“Sem contemplação, é fácil cair num 
antropocentrismo desequilibrado e soberbo, 
eu no centro de tudo, o que sobredimensiona o 
nosso papel de seres humanos, posicionando-
nos como dominadores absolutos de todas as 
outras criaturas”, explicou o Papa, 
acrescentando que “sem dúvida, podemos e 
devemos trabalhar a terra para viver e para nos 
desenvolvermos. Mas trabalho não é 
sinônimo de exploração, e é sempre 
acompanhado pelo cuidado: lavrar e proteger, 
trabalhar e cuidar.  

“Tem uma coisa que não devemos nos 
esquecer, quem não sabe contemplar a 
natureza e a criação, não sabe contemplar as 
pessoas... Se você não sabe contemplar a 
natureza, é difícil que saberá contemplar as 
pessoas”, advertiu o Papa. 

Por outro lado, o Santo Padre destacou 
que “quem sabe contemplar, começará mais 
facilmente a trabalhar para mudar aquilo que 
produz degradação e danos para a saúde” e 
“compromete-se a educar e a promover novos 
hábitos de produção e de consumo, a 
contribuir para um novo modelo de 
crescimento econômico que garanta o respeito 
pela Casa comum e o respeito pelas pessoas”. 

Por isso, o Santo Padre exortou-nos a 
ter uma “relação fraterna” para nos tornarmos 
“guardiães da Casa comum, guardiães da vida 
e guardiães da esperança” e cuidar “da 
herança que Deus nos confiou para que as 
gerações futuras possam desfrutá-la”. 

Finalmente, disse que “cada um de 
nós pode e deve se tornar um 'guardião da 
Casa comum', capaz de louvar a Deus por suas 
criaturas, contemplando-as e protegendo-as” 
e acrescentou que para isso é importante 
contemplar para cuidar, proteger e deixar uma 
herança às gerações futuras. 
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Rumo ao fim do primeiro 
semestre oficial da pandemia no reino 
tupiniquim, salvo mortos, (mais de 130 
mil) e feridos,  reféns dos efeitos 
colaterais da maldita praga nesta 
segunda década do século XXI, restam 
milhões de vítimas de uma mazela 
presente em todos, infelizmente pouco 
enfocada, mas não passa batida, aqui na 
análise deste periódico.

A tal mazela tem nome e preço, e, 
que preço! Com sabor aziago de prejú no 
bolso do trabalhador das classes pobre e 
média, este fantasma vivo se chama 
carestia, haja vista nesta pandemia, o 
aumento da cesta básica  explodiu, senão 
vejamos os reajustes: Feijão, 18 a 32%; 
arroz 13%;  leite 9,6% a 22%; café  6%; 
trigo do pão nosso de cada dia, 13,6%; 
açúcar 12%; traduzindo, o básico 
mesmo, carne, rói o osso e morde a 
língua. No caso de paliativo, trema na 
linguiça mais cara em 40%. 

Vegano sofre com aumentos de 
20,39% na cenoura; a cebola arde em 
20,31%; a batata, 8,16%; tomate nos 
18,47% e os ovos fritados nos 16,7%, 
lembrando que são dados do IBGE.

Neste mesmo período, o instituto 
atestou a desvalorização do real furado 
em 40% frente ao dólar.  Para 
economistas a La Harvard em gabinetes 
de luxo, a inflação não chega a 0,5% ao 
mês, sem sombras de dúvidas, 
manipulada diante dos preços reais nos 
Peg-Pag da vida. 

Os gravatinhas economeses 
alegam que a escalada do agronegócio 
influenciado pela alta do dólar, a safra 
abundante, a valorização dos preços nas 

comodities, foram os responsáveis pelo 
alto custo de vida do consumidor verde-
amarelo, verde sim, de fome e amarelo 
da ausência de proteínas, alvo mais fácil 
ainda da tal Covid-19. E os tais 
economeses do poder aduzem que a 
desvalorização do real atraiu o mercado 
internacional, aumentando os preços do 
interno. 

Que só a China, investiu US$ 24 
bi em nosso agronegócio e que devido a 
ascensão da exportação, o país teve de 
importar mais de 400 mil toneladas de 
soja, claro, a preço bem superior ao 
exportado. Trocando em graúdos, pátria 
rica, povo pobre, pagando a conta com os 
aumentos semanais nas gondolas dos 
mercados, naquilo de mais essencial à 
vida, os alimentos, a cesta básica. 

Não por acaso, desempresários 
choram na rua da amargura, pequenos e 
médios baixam as portas, o desemprego 
e o subemprego aflige dezenas de 
milhões de brasileiros e a esperança de 
que se troque a luz queimada no fim do 
túnel, fica cada vez mais utópica. Sem 
pessimismo ou exageros, amigos, a 
situação vai chegando aos limites do 
desespero para os sobreviventes da 
Covid-19, exceto óbvio, para os grandes 
e  opor tunis tas  poderosos ,  que  
insensivelmente, se aproveitam da 
funesta ocasião, para reforçar o caixa das 
desigualdades. In-fine, se é tão essencial 
uma reforma administrativa, o povo 
deveria ser consultado, pois é ele, nós, 
quem paga a conta via impostos, conta 
trilhonária conforme o impostômetro 
nestes sete meses de 2020, correto? Pois 
é, Seu Zé!

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Mortos & Feridos 

Melhor antídoto para o 
cuidado da casa comum 

CÁCERES-MT,  18 E 19 DE SETEMBRO DE 2020

ANO 58 - Nº 10.681

 O longo período de estiagem, que já ultrapassa mais de 100 dias, castiga o rio Paraguai, que banha o pantanal de 
Mato Grosso. Nesta quinta-feira (17), segundo aponta a Agência Fluvial de Cáceres, responsável pela medição, o rio 
atingiu a marca de 56 cm. Em comparação ao mesmo período do ano passado, está 30 cm mais baixo.  Página 03

 Iniciou na quarta-feira a pesquisa do 
Governo de Mato Grosso que tem o objetivo de 
monitorar a infecção pela Covid-19 no Estado. A 
pesquisa soro epidemiológica será realizada em 
dez municípios e deve testar 4.500 pessoas. 

Página 03

Respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado pela emenda Constitucional 107/2020, em decorrência da 
pandemia de Covid-19, as convenções partidárias que definiram os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e 
vereador, terminaram na quarta-feira (16), em Cáceres a eleição será disputada por cinco candidatos, o maior número já 
registrado na história do município. Página 03 

ELEIÇÃO 2020

Convenções partidárias homologam  
5 candidatos à prefeitura de Cáceres 

Convenções movimentaram a semana em Cáceres 

SECA

Em Cáceres, monitoramento da marinha  
revela Rio Paraguai em nível dramático 

Na praia do Daveron é possível  atravessar o rio a pé  

 Foto: Ronivon Barros 

TRÁFICO

Gefron apreende mais de 250kg 
 de drogas em Porto Esperidião 

Gefron retira de circulação mais 250 kg de entorpecente   

Foto: Gefron

 Mais um carregamento de drogas foi tirado de circulação 
pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira – Gefron. Desta 
vez, no município de Porto Esperidião foi apreendido mais de 
250 quilos e uma pessoa foi presa. Pelo montante apreendido o 
prejuízo ao mundo do crime ultrapassa a casa de R$ 4 milhões.  
          Página 04 

SORO EPIDIMIOLÓGICA

Cáceres e mais 9 cidades participam da pesquisa do 
governo de monitoramento a infecção pela Covid-19 

ESPORTES

Página 07

Cuiabá  volta vencer  e assume vice-liderança no Brasileiro 
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