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pesar  das inúmeras Acampanhas realizadas 
pelo Rotary Club de 

Cáceres em parceria com a 
prefeitura, Exército Brasileiro e 
Águas do Pantanal, sobre a 
destinação do lixo urbano, a 
conscientização sobre o tema 
parece não atingir a todos. Em 

que revolta quem vive e 
trabalha na região. Esse problema 
já foi denunciado por inúmeras 
vezes aos órgãos competentes, 
que prometeram apurar o caso, 
mas o fato é que infelizmente 
continuam jogando lixo.

E m  a t e n d i m e n t o  a  
denúncia, a reportagem do JCC 

Cáceres, esta situação fica 
evidente em um canteiro central, 
próximo a sede do Rotary Club de 
Cáceres, na Avenida Ver. Enedino 
Sebastião Martins (Avenida do 
Sangradouro).

N o  l o c a l ,  a l g u n s  
moradores utilizam o canteiro 
como depósito de lixo, situação 

bem-estar coletivo.
Uma vez que para a 

realização de um evento desse 
po r t e ,  é  neces sá r io  uma  
programação extensa e os 
trabalhos iniciados meses antes, 
envolvendo várias contratações e 
atividades, o que diante das 
incertezas do que ainda está por 
vir, diante da Covid-19, se torna 
inviável a realização da feira 
agropecuária.

Em sua 54ª edição a 
ExpoCáceres estava marcada 
para acontecer no mês de 
setembro no Parque de Exposição 
Dr. José Rodrigues Fontes.

 Sindicato Rural de OCáceres, organizador da 
ExpoCáceres, diante da 

situação atual que envolve a 
questão do coronavírus no País e 
em Mato Grosso, e atendendo às 
orientações do Ministério da 
Saúde e do Governo do Estado, 
que estabelece medidas para o 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública, decidiu através de 
sua diretoria pelo cancelamento 
oficial da festa agropecuária 
desse ano.

A decisão foi anunciada 
oficialmente pelo  presidente do 
sindicato, Jeremias Pereira Leite, 
que lamenta o fato, mas afirma 
que neste momento, é vital unir 
esforços para combater a doença 
e proteger a população, evitando 
aglomerações de pessoas, já que 
sempre é esperado um grande 
público nos dias do evento, que 
sem dúvida é uma das festas mais 
tradicionais da cidade.  De 
acordo com ele, o momento é de 
tomar uma decisão, pensando no 

problema que já se arrasta 
por muitos anos. O morador ainda 
destacou que os rotarianos 
juntamente com o exército 
r ea l i za ram mut i r ão ,  com 
panfletos e conversa porta a porta 
com os moradores orientando, 
mas que surtiu efeito por pouco 
tempo e muitos continuam 
jogando lixo no local.

confirmou o depósito de 
d iversas  saco las  de  l ixo  
doméstico, porta, restos de 
construção, folhas, cabelos, pia, 
armário, pedaços de madeira, 
entre outros. O problema, 
segundo algumas testemunhas, 
que não quiseram se identificar, 
seria constante, e os órgãos 
públicos não conseguem uma 

de direção escolar, bem 
como os contratos de Auxiliares 
de Serviços Gerais que estiverem 
p r e s t a n d o  s u p o r t e  n a  
Alimentação Escolar e Saúde, em 
razão da pandemia internacional 
ocasionada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

M a i s  d e  1 0  m i l  
profissionais da área da Educação 
do Estado de Mato Grosso 
também enfrentam situação 
parecida, uma vez que grande 
parte dos profissionais interinos, 
que tem seu contrato renovado 
anualmente, não tiveram esse 
contrato efetivado e por isso já 
passam necessidades.

A reportagem tentou 
contato com a Secretária de 
Educação, Luzinete Tolomeu, 
mas até o encerramento da 
matéria, não obtivemos nenhum 
posicionamento.  

 oi publicado ontem no FDiá r io  Of i c i a l  dos  
Municípios o Decreto nº 

188/2020 que determina a 
s u s p e n s ã o  d o s  c o n t r a t o s  
temporários de interinos da 
educação pelo período de 06 a 30 
de abril. O Decreto é do dia 9 de 
Abril, mas só entrou em vigor 
ontem, após publicação.

D e  a c o r d o  c o m  o  
documento os profissionais com 
cargos de Professor, Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil e 
Auxiliar de Serviços Gerais, 
d e c o r r e n t e s  d a  L e i  n . º  
1.931/2005, firmados no âmbito 
da Secretaria Municipal de 
Educação, estão com o contrato 
suspenso pelo período acima 
citado, sendo retomados assim 
que seja possível a volta às aulas.

Es tão  exc lu ídos  da  
suspensão, os contratos de 
professores que ocupam a função 

VIROU LIXÃO?

Moradores não respeitam via pública e
jogam lixo em canteiro na área central

A ação viola o Código de Obras e Posturas do município, mas nem a vigilância consegue inibir a prática irregular

Da Redação

Lixo depositado no canteiro é constante  

CANCELAMENTO

Instabilidade causada pelo coronavírus leva
Sindicato Rural cancelar a 54ª ExpoCáceres
Da Redação

Jeremias Pereira Leite, Pres. do Sindicato Rural de Cáceres  

Foto: JCC/Arquivo

Prefeito Francis Maris assinou o decreto no dia 9 de abril   

Foto: JCC

TEMPORARIAMENTE

Prefeitura de Cáceres suspende
contrato de interinos da educação

Foto: JCC           

De cada 10 notícias atualmente na 
mídia, 8 são referentes ao coronavírus,  que a 
cerca de 100 dias da explosão, se transformou 
numa pandemia, cuja soma funesta ultrapassa os 
2 milhões de vítimas contaminadas no planeta. 
Como se pode notar, a situação é de extrema 
gravidade, pânico a parte, a única forma de se 
evitar o contágio é o auto isolamento social, já 
que em médio prazo, impossível se falar em 
vacina ou medicação oficial eficaz. 

Infelizmente, alguns setores político-
sociais, defendem o oposto, mais preocupados 
com os déficits típicos da economia, bolsas, 
dólar e os cambaus, quando o sensato seria só 
pesar o valor e o preço da vida. O que se tem 
notado por uma minoria, felizmente, são atos em 
defesa de valores materiais, (que morram os 
idosos) relegando a segundo plano o sagrado 
direito a vida, com discursos falaciosos, 
fascistas, divulgação de fakes, turbas em 
passeatas, inclusive ameaçando os que lutam 
pelo isolamento social, uso de máscaras e 
quarentenas domiciliares. 

Os caras limpas de bom senso, para os 
quais, a gente lava as mãos, apelam para utópicas 
testagens em massa, quando é cediço, que,  
obsoleta, supérflua e impossível, ela não 
acabaria com o maldito vírus da Covid-19, por 
não ser vacina, apenas um laudo negativo de 
momento, passível de contágio horas depois. 
Justificando: paciente X é testado como 
negativo,   não usa máscara e na próxima 
esquina se encontra com Y, (positivo) ambos 
conversam, expelem gotículas e o Xis da 
questão, é que o paciente X, tido como negativo 
antes, agora é positivo, positivo? Mas toca a 
banda, que a roda gira e os milagreiros das redes 
lançam a salvação contra a Corona; e haja 

cloroquina, ferro-quina, eita ferro na 
cobaia que não tinha malária nem Covid 19 e 
morreu de arritmia. Importante destacar que nem 
a OMS nem a Anvisa, CRM e ou similares, 
aprovaram estas picaretagens. 

A cloroquina, a base de quinino, usado 
no combate aos estados febris da malária, para 
eventual discussão nas febres decorrentes da 
Covid 19, depende de mais estudos científicos, 
sendo temerário seu uso em pacientes 
hipertensos contaminados pelo vírus em 
questão. Só faltou os rábulas de Hipócrates, mais 
para hipócritas, receitar chá de salsa caroba e 
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Estamos em abril de 2020, cumprindo 
isolamento social, inundados diariamente pelas 
informações veiculadas na mídia e nas redes 
sociais sobre o impacto da doença Covid-19 no 
Mundo, e inteirados das dificuldades enfrentadas 
por todos os países, despreparados para o 
enfrentamento dos resultados dessa pandemia.  
Como responsável pela área da cidadania do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 
convivo há anos com o dilema protagonizado pela 
dicotomia saúde/doença, porquanto o nosso 
Sistema Único de Saúde é acionado, desde sempre, 
embora em seus princípios isso não seja definido 
como prioridade absoluta, para responder ao 
tratamento de doenças de nossa gente, em 
detrimento, inclusive, da adoção de medidas que 
resultem em saúde à população.

No exercício do mister de Promotor de 
Justiça, nossos integrantes manejam, diariamente, 
instrumentos judiciais e extrajudiciais em busca de 
insumos e tratamento de doenças alojadas em 
crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas 
com deficiência. Temas como alta complexidade; 
medicamentos de alto custo; leitos de UTI, etc., 
ocupam a agenda das Promotorias de Justiça, ainda 
que as prioridades institucionais para a área da 
saúde seja atenção básica; segurança alimentar; 
praticas saudáveis de vida, etc.

Por isso, sabemos que essas agruras de 
faltas de leitos; EPIs; respiradores, etc., não 
resolvem a desconformidade gerada pela doença, 
ainda que haja aporte de grandes somas de 
recursos. Essas medidas são importantes e 
pertinentes mas precisam ser aliadas com a 
mudança de paradigmas para evitar que o mal 
prevaleça. E isso, só é possível com a 
conscientização, envolvimento comunitário e, 
sobretudo, com o incentivo às práticas saudáveis, 
incluindo-as como alicerce das políticas públicas.

Costumo repisar que a hipertensão, por 
exemplo, que atinge praticamente ¼ da população 
brasileira, mataria bem menos pessoas se, em 
concomitância com o uso continuado de 

medicamentos, empreendêssemos em 
toda sociedade a rotina do exercício físico e o 
desafio de reduzir o consumo de sal.

Precisamos acordar para priorizar o 
simples e incentivar a vida mais saudável; solidária 
e coerente com as inovações da sociedade. Tem 
muita gente pensando além do tradicional e é 
preciso que isso se torne referência também para as 
gestões públicas e empresas privadas, com a 
implementação de novas rotinas.

Em referência ao novo e alienígena 
Coronavírus, os valorosos Promotores de Justiça 
que atuam em todo o Estado de Mato Grosso, estão 
recebendo da gestão institucional, o incentivo para 
que - no exercício da missão de Defesa da 
Sociedade e, despiciendo das medidas corretivas 
que devem, por definição legal, intentar contra 
eventuais desconformidades detectadas neste 
período em que o Mundo está susceptível à 
ampliação substancial do número de pessoas 
atingidas pelo vírus - contribuam para mudanças 
de paradigmas no escopo de minorar os impactos, 
mediante a atuação na tutela coletiva, priorizando, 
também, a conscientização social.

Para isso, é importante a inserção de 
alguns pontos na pauta das discussões promovidas 
com os setores público e privado e com as 
entidades organizadas e representativas da 
comunidade, para conciliar o escopo de flexibilizar 
as regras para o exercício das atividades 
econômicas e as recomendações da área de saúde, 
para evitar a propagação da Covid-19. Não há 
como evitar, por muito tempo, a propagação do 
vírus, se escondendo dele. Precisamos saber o que 
o fazer para enfrentá-lo. Sabemos que esse desafio 
gigantesco só terá sucesso com o total 
envolvimento da comunidade na adoção das 
medidas de prevenção individuais e com gestores e 
empreendedores (pequenos, médios e grandes), 
mudando os padrões até então empregados na 
relação cidadão/administração pública;  
consumidor/fornecedor; empregador/empregado e 
entre a comunidade e o comunitário.
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SUSPENSÃO DE ATIVIDADES

A Câmara Municipal de Cáceres, em 
comunicado prorrogou o prazo de validade 
da Portaria nº49/2020 para o dia 30 de abril. 
Assim ficam mantidos o atendimento a 
população por agendamento, a implantação 
do teletrabalho e do revezamento da jornada 
de trabalho dos servidores de acordo com a 
d e t e r m i n a ç ã o  d e  c a d a  C h e f e  d e  
Departamento.  Também fica mantida a 
suspensão de Audiências Públicas, atividades 
de capacitação, de treinamento e de eventos 
coletivos, e a participação de servidores em 
eventos, salvo mediante autorização do 
Presidente. Ainda no comunicado, foi 
determinado Ponto Facultativo ontem, 21, 
com a sessão ordinária transferida para 
amanhã quarta-feira, 22, lembrando que será 
realizada a portas fechadas, por conta das 
orientações de prevenção a Covid-19.

AJUDA AMIGA

Diante do isolamento social ocasionado pela 
Pandemia da Covid-19, o Lar Servas de 
Maria, que presta assistência a idosos na 
cidade, estão necessitando de sua mão amiga. 
Com a proibição de visitas as doações 
praticamente caíram pela metade. E hoje 
estão carentes de produtos de higiene, fraldas 
geriátricas, materiais de limpeza, nesse 
contesto os membros da Comunidade São 
Miguel estão unidos com a causa e lançaram 
uma campanha de arrecadação. Para maiores 
informações entrar em contato pelo telefone 
99648-4647, Daniella Borges.

ABRAÇO DO PAI

Neste tempo de recolhimento, o Grupo de 
Oração Cristo Raio de Luz, juntamente com 
as pastorais e demais movimentos da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida realizam 
o Projeto Abraço do Pai que tem o objetivo de 
arrecadar alimentos não perecíveis, produtos 
de higiene e limpeza, cobertores e roupas 
para serem doados  as famílias carentes do 
município. Os pontos de coleta estão 
dispostos em vários locais da cidade: 
Secretaria da Paroquia, Aparecida Artigos 
Religiosos, Loja São Miguel Arcanjo, 
Avenida Veículos e supermercados Martins.

LIVE BENEFICENTE

A dupla sertaneja Yuri e Gustavo, que surgiu 
em Cáceres, estará realizando hoje, feriadão 
de Tiradentes, uma Live com transmissão 
diretamente do canal da dupla no Youtube no 
e n d e r e ç o  
http://youtube.com/YURIEGUSTAVO.  A 
Live será transmitida a partir do meio dia e 
será beneficente ao Lar Servas de Maria e a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Cáceres. Então não perca 
tempo, se inscrevam, curtam e pratique uma 
boa ação. Fica a dica.

BANCOS/NEGATIVAÇÃO

Os bancos e birôs de crédito estenderam o 
processo de negativação de seus clientes, que 
em geral era de 10 dias, para 45 dias. A 
medida começou a valer nesta sexta-feira 
(17). A decisão, tomada pela Associação 
Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC) e pela 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), é 
válida por 90 dias, podendo ser prorrogada. 
De acordo com nota da Febraban, o objetivo é 
manter o fluxo de informações para avaliação 
do crédito e ao mesmo tempo conceder prazo 
adicional para que credores, consumidores e 
empresas possam renegociar seus créditos. A 
medida beneficia clientes que, em razão dos 
impactos da pandemia da Covid-19, estão 
com dificuldades de manter o pagamento de 
suas contas em dia. No entanto, ela não isenta 
os consumidores do pagamento da dívida.

Como respaldo para essas ações, é 
importante que os membros do Ministério Público 
repercutam o legado institucional, disseminando 
as medidas internas que estão sendo adotadas pela 
gestão do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso e de outros órgãos e empresas que 
assumiram, plenamente, a adequação de suas 
rotinas para suportar o desafio imposto à raça 
humana.

A Procuradoria Geral de Justiça editou 
ato disciplinando o trabalho remoto; a instrução 
das audiências; a forma de contatos no 
atendimento ao público; a repaginação do espaço 
das unidades para adequação ao propósito de evitar 
aglomeração humana; a intensa utilização dos 
meios de comunicação internos para disseminar as 
boas práticas sociais, etc.Nesse escopo, é 
preponderante, a conscientização comunitária, 
pelos meios de comunicação, redes, relações 
trabalhistas/familiares e, sobretudo, pela mudança 
dos padrões tradicionais de controle e acesso a 
bens físicos e de interação horizontal ou vertical 
entre pessoas.

Como defensor da sociedade, incumbe ao 
Ministério Público a tarefa de proporcionar, em 
cada localidade, município ou região, a discussão 
produtiva do tema, tendo como norte a saúde do 
mato-grossense. E essa saúde só será alcançada 
com a mudança dos padrões sociais; de trabalho; 
de convivência e de higiene, até pouco tempo 
adotado pelo conjunto da população. Precisamos 
construir um novo tempo, para enfrentar esse novo 
desafio.  Na eventualidade da incidência positiva 
da doença, o padrão será o mesmo sempre 
enfrentado pela comunidade – falta de 
profissional; de medicamento; de terapia 
adequada, etc. E sem dúvida, temos respondido, 
acionando a Justiça ou construindo com a gestão 
do Sistema a alternativa, senão a mais adequada, a 
oportuna para a situação. Com a Covid-19 não será 
diferente. Já com o Coronavírus, pode ser... *** 
Edmilson da Costa Pereira, Procurador de 
Justiça

cabacinha, né? Gente, ainda é o 
isolamento social com uso de máscaras, a única 
prevenção ao Covid 19. 

Concluindo, nossa luta é contra o luto, 
prejuízo, é correr atrás dele e encontrar a morte 
na próxima esquina. Claro, que esta prisão 
domiciliar não é fácil, mesmo sendo uma etapa 
para o semi-aberto progressivo para a volta à 
plena liberdade para jovens, idosos, enfim, 
todos, indistintamente. Com fé em Deus, 
autoconsciência e sem politiqueiras do 
capitalismo selvagem, esta praga vai passar. In-
fine: lucro maior, é a vida. Bom Dia!

Medidas com foco na solidariedade, cooperação, empatia e inovação

Isolando os milagreiros
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caminhão. Por volta das 
19 horas, os policiais civis de 
Pontes e Lacerda encontraram o 

equipe de investigadores 
do município, que iniciaram as 
diligências para localizar o 

  rês homens e uma mulher Tenvolvidos nos crimes de 
roubo de um caminhão-

baú ocorrido em Várzea Grande 
foram presos pela Polícia Civil, 
no domingo (19), em ação 
conjunta da Delegacia de Pontes e 
L a c e r d a  e  D e l e g a c i a  
Especializada de Roubos e Furtos 
de Veículos (DERRFVA).

O crime ocorreu na 
manhã sábado (18), quando os 
quatro suspeitos em posse de 
armas de fogo abordaram a vítima 
em Várzea Grande. A vítima foi 
mantida em cativeiro por 
aproximadamente 16 horas, 
sendo liberada na madrugada de 
domingo (19).

Após informações que o 
veículo havia sido levado para 
Pontes e Lacerda, os policiais da 
DERRFVA comunicaram a 

preparavam para sair com 
o caminhão-baú com destino a 
Bolívia. Diante das evidências, os 
suspeitos foram conduzidos para 
a Delegacia de Pontes e Lacerda, 
onde após serem interrogados 
foram autuados em flagrante 
pelos crimes de roubo majorado e 
cárcere privado. As investigações 
seguem em andamento para 
prender outras três pessoas 
envolvidas no crime.

e m  f r e n t e  a  u m  
apartamento no centro da cidade.

Com a localização do 
c a m i n h ã o  r o u b a d o ,  o s  
investigadores realizaram o 
trabalho de monitoramento 
próximo à residência com 
objetivo de prender os envolvidos 
no crime. No início da madrugada 
de domingo (19), os policiais 
realizaram a abordagem dos 
suspeitos no momento em que se 

 Polícia Civil de Candeias Ado Jamari em Rondônia 
prendeu na manhã deste 

domingo (19), o casal Joab 
Freitas dos Santos e Maria José 
Góis, foragidos da Justiça do 
Estado do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia, 
a dupla é acusada de participação 
no latrocínio (roubo seguido de 
morte) do mecânico Assunção 
Campos, de 55 anos, que era dono 
de uma oficina na Vila Goiânia 
em Tangará da Serra. 

O casal foi localizado no 

teriam retornado para Rondônia 
novamente e após monitorando 
foram presos.

Eles serão transferidos 
para Tangará da Serra, onde 
ficarão à disposição da Justiça.
O caso - Assunção morreu na 
primeira semana de fevereiro, seu 
corpo foi encontrado em um 
domingo, no dia 09 do mesmo 
mês, dentro de um saco plástico 
no fundo de sua oficina, 
localizada na Vila Goiânia. O 
corpo apresentava lesões,  
possivelmente provocadas por 
uma faca. 

O carro dele  havia 
desaparecido. Ele morava 
sozinho e a família dele é de 
Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. Imediatamente, a Polícia 
Civil iniciou uma investigação. 
Testemunhas contaram que ele 
havia acolhido uma família, 
composta por um casal e três 
filhos. 
Essa família,  que era de 
Rondônia, também não foi 
localizada e passou a ser 
procurada pela polícia. 

(Com informações 
tangaraemfoco)

município de Itapuã do 
Oeste

S e g u n d o  V a l m i r  
Castrilon, investigador da Polícia 
Civil de Tangará da Serra, a 
investigação chegou até o casal 
através de ação conjunta entre a 
PJC de Tangará, de Comodoro e 
de Rondônia.

Durante as investigações, 
a PJC de Tangará descobriu que 
logo após o latrocínio os 
suspeitos fugiram para Rondônia 
e posteriormente para o estado do 
Amazonas.

a casa e flagraram o 
suspeito com o facão na frente do 
imóvel. O homem foi preso e a 
arma apreendida.

Segundo as vítimas o 
suspeito havia ingerido bebida 
alcóolica, ficando exaltado, 
vindo a ameaçar com um facão na 
mão três familiares, entre as 
pessoas, o seu enteado.

O homem foi preso por 
ameaça e conduzido para a 
delegacia. A arma utilizada foi 
apreendida na ação.

omem de 37 anos é Hpreso por policiais da 
F o r ç a  T á t i c a  e m  

Cáceres. De acordo com o 
Boletim de Ocorrência o fato 
aconteceu no Bairro Jardim 
Universitário, na noite de 
domingo (19).

A polícia recebeu a 
denúncia via 190 de que uma 
família que estava sendo 
ameaçada com um facão por um 
parente na residência. De 
imediato, os policiais localizaram 

AÇÃO CONJUNTA

Caminhão-baú roubado em VG com destino a
Bolívia é recuperado e 4 são presos pela PJC

Com a localização do caminhão, os investigadores  realizaram o trabalho de monitoramento

Redação c/ PJC

Policiais montaram campana e prenderam quatro  

 Foto: PJC

FORAGIDOS

Casal acusado de latrocínio em
Mato Grosso é preso em Rondônia
Da Redação

Casal será transferido para Tangará da Serra  

Foto: PJC Rondônia

ARMA NA MÃO

Homem é preso em flagrante por
ameaçar familiares com um facão
Da Redação

Facão foi apreendido pelos policiais   

Foto: PMMT
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“Quero  lembrar  a  
campanha apenas começou, e 
todos podem fazer as doações 
dos alimentos e/ou artigos de 
h i g i e n e  n a s  r e d e s  d e  
Supermercados, mercados e 
outros estabelecimentos nos 
quais está afixado o banner da 
campanha; a mesma é de 
doação de 1 kg de alimento e 
artigo de higiene podendo ser 
mais ou mesmo a doação de 

 oliciais militares do PPelotão de Força Tática 
d o  6 º  C o m a n d o  

Regional em Cáceres em 
parceria com Rotary Club de 
Cáceres entregaram nesta 
sexta-feira (17), cestas básicas 
a igreja católica na catedral 
São Luís de Cáceres. 
 A ação faz parte do 
projeto “Ação Solidária em 
Prol das Famílias Atingidas 

pela Pandemia do COVID-
19”, que prevê a distribuição 
de alimentos a famílias 
carentes. 
 Segundo o Governador 
Distrital, Washington Calado 
Barbosa, a parceria com a 
Policia Militar de Cáceres é de 
grande valia e a mola mestre 
esse enfrentamento, diversas 
famílias serão ajudadas graças 
a parceria com a Força Tática. 

cestas  básicas ,  de 
acordo com a possibilidade do 
doador”, afirmou. Ele ainda 
lembrou que as doações podem 
ser feitas no valor de R$ 80,00 
(oitenta reais) ou qualquer 
outro valor depositando na 
conta específica pra essa 
finalidade do Rotary Club de 
C á c e r e s ;  o s  v a l o r e s  
a r r e c a d a d o s  s e r ã o  
integralmente usados na 
compra de cestas básicas e 
artigos de higiene. 

E s s a  c a m p a n h a  
solidária desenvolvida pelo 
Rotary e a Polícia Militar em 
Cáceres tem o objetivo de 
diminuir o impacto, causado 
na vida de famílias carentes, 

durante a pandemia do 
COVID-19. A ação solidária 
terá continuidade e pontos de 
c o l e t a s  e s t a r ã o  s e n d o  
distribuídos em vários locais 
da cidade, entre estes no 
Supermercado Super Amélia, 
Juba Supermercados e Quartel 
do 6° Batalhão de Polícia 
Militar. 

Segundo o comandante 
do 6º Comando Regional de 
Cáceres, Coronel José Nildo, 
“a meta é levar um acalento a 
essas famílias nesse momento 
de crise. As cestas básicas 
serão distribuídas em diversas 
entidades que tem acesso ao 
cadastro de famílias carentes”, 
finalizou.

o período de 14 a 19 Ndo corrente mês, 
policiais militares do 

B a t a l h ã o  A m b i e n t a l  
realizaram uma varredura em 
várias áreas na cidade Cáceres 
e constataram 144 hectares de 
área desmatada.

Durante seis dias, via 
patrulhamento terrestre, os 
agentes verificaram 'in loco' os 
a l e r t a s  e m i t i d o s  p e l a  
Plataforma de Monitoramento 

com Imagens Satélite 
Planet, na região e adjacências.

Na ação, os agentes 
apreenderam três tratores de 
esteira e um motosserra.
Além das apreensões, foram 
vistoriadas sete propriedades, 
foram lavrados sete autos de 
infração, dois termos de 
depósito e de apreensão, foram 
aplicadas multas de R$ 725 mil 
e   t rês  pessoas  foram 
conduzidas à delegacia.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Força Tática e clubes de Rotary de Cáceres
doam cestas de alimentos a catedral São Luís

Ação Solidária em Prol das Famílias atingidas pela Pandemia do COVID-19

Joner Campo/CN

Cestas de alimentos serão entregues a famílias carentes 

 Foto: Divulgação

MONITORAMENTO

Ambiental identifica desmatamento
de 144 hectares na região de Cáceres
Da Redação

Máquinas apreendidas na ação   

Foto: PMMT
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Os casos confirmados 
e s t ã o  e m  C u i a b á  ( 9 6 ) ,  
Rondonópolis (24), Sinop (13), 
Várzea Grande (9), Tangará da 
Serra (5), São José dos Quatro 
Marcos (4), Primavera do Leste 
(4), Cáceres (4), Barra do Garças 
(3), Aripuanã (2), Vila Bela da 
Santíssima Trindade (1), União 
do Sul (1), Pontes e Lacerda (1), 
Nova Mutum (1), Nova Monte 
Verde (1), Mirassol D'Oeste (1), 
Lucas do Rio Verde (1), Lambari 
D'Oeste (1), Ipiranga do Norte 
(1), Conquista D'oeste (1) 
Canarana (1), Campo Novo do 
Parecis (1), Alta Floresta (1) e 
residentes de outros Estados (4).

Nas últimas 24 horas, 
s u r g i r a m  s e t e  n o v a s  
confirmações nos municípios de 
Cuiabá (4), Barra do Garças (2) e 
Vila Bela da Santíssima Trindade 
(1). Dos 181 casos confirmados 
da Covid-19 em Mato Grosso, 73 
estão em isolamento domiciliar, 
89 estão recuperados e 13 estão 
hospitalizados, sendo sete em 

Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e seis em 
enfermaria. 

Considerando o número 
total de casos em Mato Grosso, 
60% dos diagnosticados são do 
sexo feminino e 40% masculino; 
além disso, 100 pacientes têm 
faixa-etária entre 36 a 55 anos. 

O documento ainda 
aponta que um total de 1.495 
amostras já foram processadas 
pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen-MT) e que, 
atualmente, restam 25 amostras 
em análise laboratorial.
Cenário nacional - Nesta 
segunda-feira (20), o Governo 
Federal confirmou 40.581 casos 
da Covid-19 no Brasil e 2.575 
óbitos oriundos da doença. 
 No levantamento do dia 
an te r io r,  d ivu lgado  pe lo  
Ministério da Saúde, o país 
contabilizava 2.462 mortes e 
38.654 casos confirmados de 
pessoas infectadas pelo novo 

 A s e x t a  m o r t e  f o i  
notificada nesta segunda-feira 
pelo município de Barra do 
Garças.  

 Secretaria de Estado de AS a ú d e  ( S E S - M T )  
notificou, até a tarde desta 

segunda-feira (20), 181 casos 

confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 
seis óbitos em decorrência do 
coronavírus. 

O  m i c r o  e  o  p e q u e n o  
empresário toma conhecimento de quais 
são os procedimentos e o estímulo ao 
descarte correto. A partir do momento 
que se tem uma orientação e informação 
de como proceder para determinados 
resíduos, o município ganha. As pessoas 
e as empresas começam a fazer. A ideia 
vai se multiplicando e envolvendo a 
cidade”, afirma Lucélia.

Para a gerente de Resíduos 
Sólidos dos Serviços de Saneamento 
Ambiental Águas do Pantanal, Karen 
Mamoré de Matos, a importância 
s o c i o a m b i e n t a l  d o  P l a n o  d e  
Gerenciamento é outro aspecto a ser 
considerado no município pela 
possibilidade de agregar valor aos 
produtos do pequeno empreendimento e 
geração de renda para famílias de 
catadoras e catadores de materiais 
recicláveis. “Outra vantagem seria o fato 
desses materiais que elas fazem a 
separação dos resíduos poderem ir para 
catadores de materiais recicláveis e 

gerar renda, isso vai agregar ao 
que as empresas reciclam dentro do 
estabelecimento”, afirma.

Ainda de acordo com as 
técnicas da autarquia, o diagnóstico e 
planejamento dos empreendimentos 
com o PGRSS são medidas importantes 
também para o município identificar a 
destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos. Atualmente, os 
rejeitos que não podem ser mais 
aproveitados são destinados ao aterro 
sanitário. Materiais reaproveitáveis 
como papel e sucatas devem ser 
encaminhados para o Centro de Triagem 
operado por catadoras e catadores de 
matérias recicláveis. Outro lugar de 
descarte no município é a Cascalheira 
onde devem ser colocados apenas 
resíduos orgânicos, a exemplo de 
folhagem e grama.

OBS: Foto registrada antes das medidas 
de prevenção contra a pandemia da 
Covid-19 em Mato Grosso.

p ú b l i c a  m u n i c i p a l  d e  
implementação do Programa Cáceres 
Recicla que prevê a emissão do selo 
Cáceres de responsabilidade ambiental.  
Com o documento a empresa poderá 
requerer o selo, mas o município ainda 
precisa regulamentar os procedimentos 
para que a empresa possa pleitear 
garantias como recebimento por 
serviços ambientais

 “A discussão agora é torno de 
conquistas de incentivos fiscais para os 
empreendimentos no município, com 
pagamentos por serviços ambientais, a 
exemplo do que já prevê a política 
ambiental do estado de Mato Grosso. 
Sobre isso estamos dialogando com 
autarquia, município e legislativo com 
propostas para a regulamentação”, 
afirma Silvano.
Certificação - A certificação do plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos é 
feito pela autarquia Águas do Pantanal, a 
partir de análise técnica do documento, 
em conformidade com os requisitos e 
roteiro estabelecido pelo Decreto 
M u n i c i p a l  n º  2 4 9  q u e  t r a z  
condicionantes específicos à realidade 
de micro e pequenas empresas.

“A atribuição da autarquia é 
avaliar, analisar o pedido, certificar e 
depois acompanhar e orientar para ver se 
está sendo cumprido o que está previsto 
no PGRSS”, explica a coordenadora de 
resíduos sólidos, dá Águas do Pantanal, 
Lucélia Aparecida da Silva de Paula. De 
acordo com a coordenadora, a 
expectativa a partir da aprovação do 
primeiro plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos é a multiplicação de 
ações no município em um processo que 
exige a participação das pessoas 
envolvidas.

“ E s t e  é  o  p r i m e i r o  
empreendimento certificado aqui em 
Cáceres a partir desse Projeto IFMT 
Sustentável e pretende-se que sejam 
desenvolvidos muitos outros. Todo o 

 om a gestão e destinação Cadequada e sustentável de 
resíduos como óleo queimado, 

alumínio, baterias e ferro, a oficina  
Dalbem Motos  é  o primeiro 
empreendimento de pequeno porte de 
Cáceres a implantar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Simplificado (PGRSS) no município 
com aprovação e certificação realizada 
pela autarquia municipal Águas do 
Pantanal. O plano foi proposto e 
elaborado por meio do Projeto “IFMT 
Sustentável”, em conjunto com o 
coletivo de estudantes, servidoras e 
servidores que compõem o Laboratório 
de Educação e Gestão Ambiental 
(Legam) do Instituto Federal de Mato 
Grosso, IFMT Campus Cáceres – Prof. 
Olegário Baldo.

“Quando veio essa proposta, 
prontamente eu aceitei a ideia e me senti 
honrado em fazer na prática. Então, foi 
todo um processo. O pessoal do IFMT 
colheu dados sobre o que fazíamos aqui 
na oficina, a quantidade de óleo, de 
plástico, de papelão, de todos os 
resíduos que a empresa gera. Conforme 
fomos estudando e conversando, 
organizamos a destinação correta dos 
resíduos”, conta Uglenis de Souza 
D a l b e m ,  p r o p r i e t á r i o  d o  
empreendimento em sociedade com seu 
irmão Ugreison Dalbem.

O propósito agora, de acordo 
com Uglenis é investir em marketing 
para difundir a ideia e estimular outras 
p e s s o a s  a  f a z e r  o  p l a n o  d e  
gerenciamento de resíduos de seus 
estabelecimentos.  A perspectiva, além 
de atender requisitos legais é apresentar 
alternativas viáveis e sustentáveis na 
gestão das pequenas empresas e 
despertar para a consciência de cuidado 
com o planeta.

“Aqui praticamente tudo o que 
entra tem destinação correta. Tem que 
ter consciência, insistir na ideia, 

disciplinar os funcionários. É 
um processo de reciprocidade com a 
natureza. Se a gente cuidar da natureza, 
ela também vai dar uma qualidade de 
vida para a gente. Eu tenho consciência 
que sozinho vai demorar acontecer isso, 
mas a intenção é passar para outros, 
porque toda empresa tem resíduos”, 
afirma Uglenis.

De acordo com o coordenador 
do projeto, professor Silvano Carmo de 
Souza, doutor em Ciências Ambientais, 
a experiência piloto em Cáceres é 
desenvolvida desde 2018 e tem o 
propósito de ajudar pequenas empresas 
na implementação dos documentos 
previstos pela Política Nacional de 
Res íduos  Sól idos .  O t raba lho  
desenvolvido por meio do diálogo entre 
a equipe do IFMT Cáceres, catadoras e 
catadores de resíduos sólidos,  
r e s p o n s á v e i s  p o r  p e q u e n o s  
empreendimentos em Cáceres e a 
autarquia Águas do Pantanal, subsidiou 
a elaboração do Decreto Municipal nº 
249, publicado em 2019, que estabelece 
o roteiro e normas gerais para aprovação 
do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos de microempresas e empresas de 
pequeno porte.

“Paralelo a construção da 
minuta do decreto junto com a equipe 
técnica da autarquia Águas do Pantanal, 
nosso coletivo do IFMT organizou de 
forma contínua o processo de formação 
com dez pequenos empreendimentos 
com agenda de sensibilização e tomada 
de consciência para implementar 
i n t e r n a m e n t e  o  P l a n o  d e  
Gerenciamento. Já elaboramos o plano 
de seis empresas, o da primeira já foi 
aprovada e os demais já estão sendo 
protocolados”, explica Silvano.

Na avaliação do professor, a 
elaboração e aprovação do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos dos 
pequenos empreendimentos é uma 
importante ferramenta para a política 

NOVO BOLETIM

Números de infectados pela Covid-19 sobem
para 181 casos confirmados em Mato Grosso

De acordo com o Boletim Informativo da SES, 73 pacientes estão em isolamento domiciliar, 89 estão recuperados e 13 estão hospitalizados

Redação c/ Assessoria

Casos estão em ascensão no Estado   

IFMT SUSTENTÁVEL

Cáceres certifica empreendimento com aprovação
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Assessoria

PGRSS com aprovação e certificação realizada pela Águas do Pantanal   

Foto: Divulgação

Foto: Assessoria
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Estadual, o Cuiabá foi 
dono da melhor campanha ao 
somar 21 pontos  dos  27 
disputados em nove rodadas 
disputadas.

O Operário foi o vice-
líder com 18 pontos. O União foi 
o terceiro com 17. Sinop quarto 
com 16. Em quinto, aparece Nova 
Mutum com 13. 

Em sexto, Poconé com 11. 
Dom Bosco sétimo com 11 e 
Luverdense em oitava com oito.

próximo ano saindo desta 
disputa, criada para a valorização 
de jogadores das divisões de base 
dos clubes.

Por sua vez, Aron Dresch 
se mostra contrário. Segundo ele, 
a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) não aceitaria todos 
os representantes de Mato Grosso 
sair de um torneio considerado 
como de 'base'. 

Na primeira fase do 

rítico à atual gestão da CF e d e r a ç ã o  M a t o -
grossense de Futebol 

(FMF), o vice-presidentre do 
União de Rondonópolis, o 
advogado Reidner  Souza,  
disparou fortemente contra o 
convênio assinado entre a 
entidade e a Secretaria Estadual 
de Cultura, Esportes e Lazer. 
 O acordo, celebrado na 

semana passada entre Aron 
Dresch (presidente) e Allan 
Kardec (secretário de governo), 
prevê uma ajuda financeira no 
valor de R$ 200 mil para os dez 
clubes que disputaram a primeira 
fase do Campeonato Estadual.

Contudo, a verba só cairá 
nas mãos dos clubes caso o 
torneio regional seja retomado. 
Se for cancelado em função do 

avanço do Coronavírus, o 
dinheiro será devolvido para os 
cofres públicos. 

Para Reidner Souza, o 
convênio de R$ 200 mil é 'uma 
esmola' oferecida por Allan 
Kardec e celebrada por Aron 
Dresch. “É uma esmola que estão 
querendo dar aos clubes de Mato 
Grosso. Uma ajuda que pode 
ocorrer se o Estadual voltar.

Não existe este tipo de 
parceria. Os custos são bem 
maiores do que R$ 20 mil para 
cada time. Se quiser mesmo 
ajudar, daria um valor maior”, 
disparou o dirigente, lembrando 
que a própria Secretaria de 
Esportes e Lazer está dando ajuda 
de R$ 180 mil para o Campeonato 
Amador de Cuiabá.

A revolta de Reidner 
Souza é que inicialmente este 
convênio seria no valor de R$ 1 
milhão. 

Em seguida, cogitou uma 
redução para R$ 500 mil. E, por 
último, fechou em R$ 200 mil, 
mesmo assim se o campeonato 
for retomado se a pandemia 
mundial foi reduzida a zero.

 defesa irredutível do Apresidente da Federação 
M a t o - g r o s s e n s e  d e  

Futebol (FMF), Aron Dresch, 
para a retomada do Campeonato 
Mato-grossense da Primeira 
Divisão não encontra eco entre a 
maioria dos dirigentes dos dez 
clubes – Cuiabá, Mixto, Operário 
Várzea-grandense, Dom Bosco, 
União de Rondonópolis, Sinop, 
Poconé, Luverdense, Araguaia e 
Nova Mutum. Não há consenso 
para que o torneio regional volte a 
ser disputado caso a pandemia do 
Coronavírus seja aniquilada no 
Brasil.

O  m a i o r  p r o b l e m a  
alegado pelos dirigentes é uma 
dura realidade, a questão 
financeira, que acaba pesando 

numa eventual retomada 
do Estadual. Primeiro, são os 
contratos profissionais dos 
jogadores que já expiraram e 
outros que estão por vencer a 
partir desta semana.

Ainda não está definido, 
apesar da crise na área de saúde 
ser uma situação excepcional, 
podendo abrir uma exceção, a 
prorrogação de contratos dos 
profissionais para um curto 
prazo. 

A legislação trabalhista 
prevê contrato a partir dos três 
meses. Segundo, todos os 
contratos de patrocínios dos 
clubes estão suspensos por causa 
da paralisação em função do 
coronavírus. Diante da escassez 
de recursos, tem dirigente que 

não acredita mais numa 
retomada do campeonato.

A alegação é que as 
equipes já vivem situação de 
penúria. A exceção seria o 
Cuiabá, único que dispõe de 
ótimas condições financeiras por 
ter um montante de R$ 6 milhões 
por ser integrante da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Há quem 
defende que a atual temporada em 
Mato Grosso seja retomada a 
partir do segundo semestre com a 
realização da Copa FMF, torneio 
seletivo que dá uma vaga para a 
Copa do Brasil do próximo ano.

No entendimento de 
alguns dirigentes, a federação 
deveria apostar tudo na Copinha, 
com os indicados para as 
competições nacionais do 

SEM SOLUÇÃO

Retomada do Mato-grossense não é 
consenso entre dirigentes dos clubes
Só Notícias

. A legislação trabalhista prevê contrato a partir dos três meses

Volta do Matogrossense não é consenso entre dirigentes   

Foto: Arquivo

CONVÊNIO

“É uma esmola que estão querendo dar aos clubes
de Mato Grosso”,  diz vice-presidente do União

A Gazeta

Verba só cairá nas mãos dos clubes caso o torneio regional seja retomado  

Foto: Arquivo
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O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o  
marcando um período em 
que você estará mais voltado 

para suas finanças. Procure não se 
envolver em novas despesas, sem antes 
equilibrar ou organizar ganhos e gastos. 
Economize.

O Sol entra em seu signo, se 
une a Urano também em 
Touro e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário marcando um 
período em que o novo e o 

antigo podem brigar por supremacia em 
sua vida. Essa briga pode estar relacionada 
ao amor ou ao trabalho. Procure trazer o 
novo a estruturas já construídas.

O Sol entra em Touro, se une a 
Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o  
marcando um período em que 
você vai preferir ficar na sua, 

distanciar-se de conversas vazias. Uma boa 
leitura ou alguma prática que una mente e 
corpo podem levá-lo a um processo de 
transformação profunda.

O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Sa tu rno  em Aquár io ,  
marcando um período em 

que você estará mais voltado para os 
amigos e para uma equipe de trabalho, que 
pertença ou lidere. O período pode indicar 
um novo projeto junto a uma grande 
empresa ou instituição.

O Sol entra em Touro, se une a 
Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o ,  
marcando um período em que 
seus projetos profissionais 

começam a apresentar os resultados 
esperados e apontar para o sucesso e 
reconhecimento de seus talentos. Ótimo 
período para envolver-se em novos projetos.

O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno, em seu signo 
marcando um período em 
que a vontade de mudar de 

casa, cidade ou país, torna-se ainda mais 
intensa. Você está mais voltado para sua 
casa e família, mas está com a anergia vital 
nas alturas.

O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Sa tu rno  em Aquár io ,  
marcando um período de 
interiorização e necessidade 

de intimidade. O momento pode envolver 
uma mudança de foco e de objetivos. Um 
processo de limpeza emocional torna-se 
bastante intenso.

O Sol entra em Touro, se une a 
Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o ,  
marcando um período de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  

mudanças importantes nos relacionamentos 
pessoais e profissionais. O período pode 
estar relacionado com a reavaliação 
profunda de uma relação importante.

O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
S a t u r n o  e m  A q u á r i o ,  
marcando um período de 
movimento ao seu coração. 

Se estiver só, um romance, diferente de 
todos que já viveu, pode começar 
virtualmente. Se for comprometido, 
aproveite este momento para comprometer-
se ainda mais.

O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Sa tu rno  em Aquár io ,  
marcando um período em 
que você pode estar mais 

relacionado para seus irmãos e/ou primos. 
O período pode estar relacionado também 
ao surgimento de um novo projeto e/ou 
contrato.

O Sol entra em Touro, se 
une a Urano no mesmo 
signo e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário, marcando um 

período de interiorização e necessidade 
de intimidade. O momento pode 
envolver uma mudança de foco e de 
objetivos. Um processo de limpeza 
emocional torna-se bastante intenso.

O Sol entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Sa tu rno  em Aquá r io ,  
marcando um período de 

maior envolvimento com seus projetos de 
trabalho.  O período pode estar  
relacionado com a chegada de um novo 
projeto, que o obriga a uma nova 
organização de sua rotina.

HORÓSCOPO********** **********

Celebrou data nova o companheiro 
rotário Eliseu Guilherme Vidal, que 
recebeu o carinho especial da esposa 
Maria (foto), dos filhos, netos e amigos. 
Que Deus lhe conceda muita saúde, 
felicidades e muitos anos de vida. Os 
parabéns hoje é pra você!

By Rosane Michels

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

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

Todo aniversário representa o começo de 
um novo ciclo. É quando podemos nos 
recriar, explorar novas possibilidades e 
fazer mais amizades. Vivendo esse 
momento ímpar a linda Marcela Serra 
que apaga mais uma velinha.  Seja mais 
feliz neste ano do que você foi em toda a 
sua vida!

Festejando data nova a querida Carla Samartino que  recebeu os 
abraços do rol de amigos e dos familiares. Que esse novo ano venha 
recheado de coisas boas e felicidades.

Feliz Bodas ao casal Sidney Maia e Francisca que celebram 46 
anos de vida conjugal. Que seja eterno esse amor e que a 
felicidade se renove a cada dia! Muitos anos de vida para essa 
união tão linda!
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A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT) notificou, até a tarde desta 
s e g u n d a - f e i r a  ( 2 0 ) ,  1 8 1  c a s o s  
confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso, sendo registrados seis óbitos em 
decorrência do coronavírus. A sexta morte 
foi notificada nesta segunda-feira pelo 
município de Barra do Garças.  
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Restos de móveis, de materiais de construção, sacolas plásticas, lixo domésticos, latas, folhas, pedaços de madeira...Esses são alguns restos deixados no canteiro da Avenida Enedino Sebastião 
Martins (Avenida Sangradouro). A reclamação de lixo e entulho no local é constante, e já foram realizados vários trabalhos de conscientização e limpeza pelo Rotary em parceria com exército, 
prefeitura e autarquia Águas do Pantanal, mas o problema persiste a décadas. Página 03

Policiais militares do Pelotão de Força Tática do 6º Comando 
Regional em Cáceres em parceria com Rotary Club de Cáceres entregaram 
nesta sexta-feira (17), cestas básicas a igreja católica na catedral São Luís 
de Cáceres. A ação faz parte do projeto “Ação Solidária em Prol das 
Famílias Atingidas pela Pandemia do COVID-19”, que prevê a 
distribuição de alimentos a famílias carentes. Página 05

VIROU LIXÃO

Moradores não respeitam via pública e
jogam lixo em canteiro na área central

Esse problema de lixo acumulado na Avenida arrasta décadas    

Foto: JCC

NOVO BOLETIM

Números de infectados pela Covid-19 sobem
para 181 casos confirmados em Mato Grosso

TEMPORARIAMENTE

Prefeitura de Cáceres suspende
contrato de interinos da educação

Boletim aponta todos 
os dias novos casos   

Foto: Divulgação

Foi publicado ontem no Diário 
Oficial dos Municípios o Decreto nº 
188/2020 que determina a suspenção dos 
contratos temporários de interinos da 
educação pelo período de 06 a 30 de 
abril. O Decreto é do dia 9 de Abril, mas 
só entrou em vigor ontem, após 
publicação.

Página 03

Sem aulas, interinos da educação 
tiveram contrato suspenso   

Foto: Divulgação

AÇÃO SOLIDÁRIA

Força Tática e clubes de Rotary de Cáceres
doam cestas de alimentos a catedral São Luís

Cestas foram entregues na Catedral São Luiz    

Foto: Divulgação

MONITORAMENTO
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Ambiental identifica 
desmatamento de 144 hectares 

na região de Cáceres

ARMA NA MÃO

Página 04

Homem é preso em 
flagrante por ameaçar 

familiares com um facão
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