
Terça-feira de Carnaval, Quarta-
feira de Cinzas... É nesse momento que, 
para muitos, 2020 começa oficialmente! 
Mais difícil do que retornar ao trabalho 
após as férias coletivas de fim de ano é 
reiniciar as atividades depois do feriadão 
de Carnaval. Tudo isso por uma simples 
razão: é definitivo, as próximas folgas 
estão distantes. Tal percepção abre 
questionamentos delicados voltados à 
carreira profissional: será que estou feliz 
com a escolha que fiz?

Sabemos que viver de maneira a 
diminuir o sofrimento e aumentar o 
prazer é o objetivo de todos, porém, é 
preciso cuidado ao fazer isso. Não é 
recomendável acreditar que uma vida 
feliz se resume a satisfação das próprias 
vontades. A vida deveria ser muito mais 
do que somente fazer coisas por desejos.

Então, logo surge uma nova 
pergunta: como posso viver uma vida 
feliz em que o trabalho faça parte da 
construção dessa felicidade, mas sem 
atender apenas aos meus interesses? Não 
tenho uma resposta definitiva e 
universal para isso, mas acredito que a 
razão da eterna insatisfação profissional 
está aliada à ausência de um propósito. 
Um ponto de partida é avaliar se o que 
você faz possui relação a quem você 
representa como indivíduo.

Sempre que escrevo sobre esse 
tema, como no meu livro "Ensaio Sobre 
a Crise da Felicidade", me vem à mente 
um exemplo que conheço bem: o 
voluntar iado.  Nele ,  indivíduos 

trabalham satisfeitos, em condições 
muitas vezes precárias,  e sem 
remuneração. Acredito que o propósito 
em ajudar é maior que qualquer salário 
ou tempo livre que se possa almejar. 
Quando o trabalho incorpora um 
sentido, acrescenta à vida um valor 
existencial, não haverá preocupação em 
contar as horas para ir embora, ou os dias 
para chegar a sexta-feira. 

N e s s a  b u s c a  p o r  
autoconhecimento, não adianta copiar 
modelos que deram certo com outros. 
Cada pessoa deve encontrar seu 
propós i to  e ,  convenhamos,  as  
possibilidades são infinitas. Talvez o 

primeiro passo seja tentar responder 
algumas perguntas: o que me faria 
acordar cedo e feliz para ir trabalhar sem 
horário para voltar?

Se não precisasse de dinheiro, 
em que trabalharia? As respostas são o 
caminho para despertar o que realmente 
importa e determinam, assim, a direção 
para viver uma vida mais feliz, seja antes 
ou depois do Carnaval. 
___***Antoine Abed é presidente 
fundador do Instituto Dignidade, 
filantrópico, empreendedor, estudante 
de Filosofia e autor da obra “Ensaio 
sobre a crise da felicidade”, publicada 
pela Editora Albatroz.
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Após diversas e assíduas discussões 
no Congresso Nacional, a lei de abuso de 
autoridade foi publicada no dia 05/09/2019, 
passando a vigorar desde o dia 03/01/2020 
(prazo de 120 dias), fato que ensejou a 
revogação da Lei n°. 4.898/1965.

Com o advento da lei, tornou-se 
punível toda e qualquer pessoa que exerça a 
função pública (servidores públicos e 
militares ou pessoas a eles equiparadas; 
membros do Poder Legislativo; membros do 
Poder Executivo; membros do Poder 
Judiciário; membros do Ministério Público; 
membros dos tribunais ou conselhos de 
contas) em qualquer dos Poderes, União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, que 
cometa algum ato definido como abuso de 
autoridade.

A lei tem por finalidade punir agente 
público que muitas das vezes, pela função que 
ocupa, ultrapassa o poder que lhe é conferido, 
acabando por beneficiar a si mesmo, 
beneficiar ou prejudicar outrem, seja por 
mero capricho, pessoalidade ou vantagem 
indevida. Cumpre destacar que a mera 
divergência interpretativa de fatos e normas 
legais não configura, por si só, conduta 
criminosa.

Quanto aos efeitos de uma eventual 
condenação, poderá ser fixada uma 
indenização pelos danos causados pelo crime, 
desde que requerido e fixado pelo juiz. O 
agente público pode ainda ser inabilitado para 
o cargo de 1 a 5 anos ou até mesmo perder a 

função pública, desde que reincidente no 
crime de abuso de autoridade. Já os crimes e 
as penas previstas variam de acordo com os 
artigos da lei. Resumidamente, são alguns 
exemplos que configuram abuso de 
autoridade:
1 – pena de detenção de 06 meses a 02 anos: 
Não comunicar prisão em flagrante ou 
temporária ao juiz; Não comunicar prisão à 
família do preso; Prolongar prisão sem 
motivo, não executando o alvará de soltura ou 
desrespeitando o prazo legal; Interrogar à 
noite (exceções: flagrante ou consentimento); 
Impedir encontro do preso com seu 
advogado; Impedir que preso, réu ou 
investigado tenha seu advogado presente 
durante uma audiência e se comunique com 
ele.
2 – pena de detenção de 01 a 04 anos: 
Decretar prisão fora das hipóteses legais; Não 
relaxar prisão ilegal; Não substituir prisão 
preventiva por outra medida cautelar, quando 
couber; Não conceder liberdade provisória, 
quando couber; Não deferir habeas corpus 
cabível; Decretar a condução coercitiva sem 
intimação prévia; exibir fotografias, imagens, 
filmagens, divulgação de um preso sem o 
c o n s e n t i m e n t o  d e l e ;  I n s i s t i r  e m  
interrogatório de quem exigiu a presença de 
um advogado, enquanto não houver 
advogado presente; Manter presos de 
diferentes sexos na mesma cela; Coagir 
alguém a franquear acesso a um imóvel; 
Bloquear bens além do necessário para pagar 
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CALENDÁRIO
Hoje é 28 de fevereiro de 2020, uma sexta-
feira; Dia Mundial das Doenças Raras; 
Santo do Dia, São Romano; Anjo do dia, 
NITHAEL, da hierarquia angelical dos 
PRINCIPADOS. São os protetores das 
comunidades, estados, países e reinos. 
Também são responsáveis pelo reino 
mineral, a fauna e a flora; Fase da Lua, 
Nova; Clima: Possibilidade de chuvas 
(90%) com 14mm; Temperatura, com 
mínima variando entre 22 e 25ºC, e a 
máxima, entre 30 e 33ºC.

MUTIRÃO IPTU
Buscando facilitar o acesso dos munícipes 
às consultas e pagamentos do IPTU, a 
Prefeitura de Cáceres promove neste 
domingo, das 07h às 12 h, na praça da feira, 
um mutirão de atendimento externo, com 
dois estandes. Os colaboradores da 
Secretaria Municipal de Fazenda estarão de 
plantão para atender a população.  
Lembrando que o prazo para pagamento 
em cota única com desconto  de 20%, se 
encerra no dia 09 de março. 

TRANSPARÊNCIA
O Deputado Max Russi, no Projeto de Lei 
nº 123/2020, propõe a transparência dos 
históricos de consumo de energia e água de 
órgãos da administração pública direta e 
indireta. O objetivo é disponibilizar ao 
cidadão as informações de todos esses 
gastos, seja através de portais eletrônicos 
ou outras plataformas. O PL visa dar maior 
transparência, uma vez que a população se 
preocupa com o destino do seu imposto, 
sendo a obrigação do poder público dar 
condições para que o cidadão saiba onde 
cada centavo é gasto.

IPVA
Encerra hoje o prazo para pagamento do 
IPVA de veículos com placa final 2 e 3. Os 
contribuintes têm duas opções de 
pagamento: cota única ou parcelado em até 
seis vezes, todas sem o benefício da 
redução no valor. Após o último dia útil do 
mês de fevereiro (28) o IPVA será acrescido 
de juros e multas. Os contribuintes que 
optarem pelo parcelamento, podem dividir 
o débito em parcelas iguais e sucessivas. 
Para que a negociação tenha validade, o 
pagamento da primeira parcela deve ser 
efetuado até o dia 28. Além disso, o valor 
por parcela não poderá ser inferior a uma 
Unidade Padrão Fiscal (UPF), que para este 
mês está cotada em R$ 148,98.

REDUÇÃO ICMS
O governador Mauro Mendes assinou 
decreto que regulamenta a redução do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares. O Decreto 
378/2020, publicado no DO, estabelece que 
estes empreendimentos podem aderir ao 
sistema simplificado, reduzindo a alíquota 
de 7% para 3%. Em compensação, eles 
deverão destinar 1% da sua receita bruta ao 
Fundo Estadual do Turismo (Funtur).

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Planejamento de Cáceres 
realiza hoje, 28, Audiência Pública de 
D e m o n s t r a ç ã o  e  Av a l i a ç ã o  d o  
Cumprimento das Metas Fiscais, referente 
ao 3º quadrimestre de 2019. A audiência 
será no plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores, às 8h30 e tem por objetivo 
atender ao disposto na Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

dívidas.
3 – pena de reclusão de 02 a 04 anos: 
Realizar qualquer tipo de interceptação, 
escuta ou quebra de segredo de justiça sem 
autorização judicial.
4 – pena de detenção 03 meses a 01 anos: 
caso em que o advogado ou advogada, que na 
defesa do seu cliente, tiver seu escritório ou 
local de trabalho e qualquer correspondência 
violada, desde que no exercício da sua 
profissão; Se o advogado ou advogada tiver 
sido alvo de prisão em flagrante no exercício 
da advocacia e a autoridade judiciária deixar 
de informar imediatamente um representante 
da Ordem do Advogados ou ainda impedir o 
advogado ou advogada de comunicar 
reservadamente com seu cliente quando 
recolh ido  ou  de t ido  em qualquer  
estabelecimento público ainda que sem 
procuração;

A nova lei representa um grande 
avanço no ordenamento jurídico, sendo certo 
que acrescenta de forma positiva para 
sociedade, beneficiada pela garantia de um 
judiciário cada vez menos errôneo e mais 
imparcial, prevalecendo a Justiça com 
dignidade e respeito, inadmitindo qualquer 
pessoa acima dela, sempre forma mais justa e 
igualitária. 

___***Hilton Vignardi Correa, advogado, 
associado no escritório Simões Santos, 
Nascimento & Associados Sociedade de 
Advocacia.
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 Conferência Nacional dos ABispos do Brasil – CNBB, 
in i c i a  o f i c i a lmen te  a  

Campanha da Fraternidade 2020, 
que neste ano traz como tema: 
“Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso” e o lema: “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele”, 
uma referência à parábola do Bom 
Samaritano, no livro de Lucas, 
capítulo 10, versículos 33 e 34. Em 
Cáceres, o lançamento aconteceu no 
encerramento do 28º Água Viva.

Em mais de cinco décadas, 
desde sua criação, em 1962, a 
Campanha já refletiu sobre: família, 
políticas públicas, saúde, trabalho, 
moradia, educação, violência, entre 
outros enfoques.

Nesta  edição,  com o 
objetivo de conscientizar, à luz da 
palavra de Deus, sobre o sentido da 
vida como dom e compromisso, que 
se traduz em relações de mútuo 
cuidado entre as pessoas, na família, 
na comunidade e no planeta, a 
Campanha é um convite a reflexão 
sobre o significado mais profundo da 

enfocar vários outros aspectos 
s u g e r i d o s ,  e n t r e  e l e s :  
mercantilização da vida, aborto, 
acidentes de trânsito e no trabalho.

Para a Igreja Católica, a 

vida em suas diversas dimensões: 
pessoal, comunitária, social e 
ecológica.

O Tema e lema reforçam a 
dimensão do cuidado, podendo-se 

 De acordo com o secretário 
de Infraestrutura e Logística, o 
projeto para a retomada da ZPE teve 
de passar por readequações, 
especialmente para atender as 
exigências específicas da Receita 
Federal.

Foram feitos ajustes no 
pro je to  de  pav imentação  e  
drenagem, que passam a ter uma 
nova concepção. Já o projeto de 
estrutura foi todo reanalisado, uma 
vez que ele foi feito em 2013 e desde 
então aconteceram mudanças de 
n o r m a s ,  s e n d o  n e c e s s á r i a s  
atualizações.
 A nova diretoria executiva 
da Administração da Zona de 
Processamento de Exportação 
(Azpec) foi eleita no dia 19 de 
fevereiro e está elaborando um 
projeto de viabilidade para a ZPE e 
também uma política de atração de 
investidores para a região. 
 A legis lação vigente  
estabelece que 80% do que as 
indústrias produzirem no local 
poderá ser exportado e 20% ficar no 
mercado interno.

om orçamento de R$ 15,4 Cm i l h õ e s ,  o r i u n d o  d a  
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), por meio do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial e 
Comercia l  de  Mato Grosso 
(Fundeic), foram retomadas ontem 
em Cáceres as obras da ZPE (Zona 
de Processamento de Exportação). 

A ordem de serviço foi 
assinada pela Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística, em 
cumprimento a determinação do 
Governador Mauro Mendes.  “A 
ZPE foi criada há mais de 30 anos e 
até agora muito pouco ou quase nada 
foi feito. 

Ela é em Cáceres, mas é de 
Mato Grosso e será importante para 
q u e  p o s s a m o s  t e r  m a i s  
competitividade nas exportações do 
nosso Estado”, frisou Mendes em 
r e u n i ã o  e m  f e v e r e i r o  c o m  
representantes  do Conselho 

Nacional das ZPEs.
Para  o  secre tá r io  de  

Desenvolvimento Econômico, 
César Miranda, a ZPE atrairá 
investimentos para Mato Grosso, 
pois tem vantagens competitivas 
para indústrias. “Há uma série de 
facilidades como isenção de alguns 
impostos federais e também a 
questão do trâmite dentro da 
alfândega. 

Por exemplo, cada operação 
de exportação é um processo dentro 
da Receita Federal. Estando dentro 
de uma zona alfandegada, é uma 
única autorização e tramita sem 
burocracia”, explicou.

A empresa vencedora da 
licitação, Primus Incorporação e 
Construção Ltda, cujo contrato foi 
retomado com o Governo do Estado 
por orientação da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), terá um 
prazo de 15 meses para sua 
conclusão.

Quaresma, período de 40 dias que 
antecede a Páscoa.

Campanha da Fraternidade é o modo 
com o qual a Igreja vivencia a 

O legado deixado pelo seu 
f u n d a d o r ,  P a u l  H a r r i s ,  é  
imensurável, hoje as suas ideias 
continuam a frutificar-se pelo 
mundo inteiro, pelos mais de 1.2 
milhões de homens e mulheres que 
pertencem a quase 36.000 Rotary 
Clubs em mais de 200 países e áreas 
geográficas e 530 Distritos Rotários.

Cáceres conta hoje com 
quatro clubes: o Rotary Club de 
Cáceres (o mais antigo), o Rotary 
Pantanal, o Rotary Caramujo e o 
Rotary Flor do Pantanal composto 
somente por mulheres, totalizando 
aproximadamente  100  rotarianos 
que trabalham voluntariamente em 
prol do social, promovendo bem 
estar a comunidade. 

D e n t r e  o s  p r o j e t o s  
realizados pelos clubes na cidade 
está o Banco Ortopédico que visa o 
empréstimo de cadeiras de roda, 
banho, muleta e andadores, projeto 
Judô Pantanal, Som da Vida, 
Alfabetização de Adultos, Vózinha, 
Academias da terceira e primeira 
idade, entre outros.

eferência mundial  em Rserviços humanitários, o 
R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l  

celebrou 115 anos de fundação, com 
semana marcada por grandes 
celebrações nos mais de 36 mil 
clubes de Rotary espalhados pelo 
mundo.

O Rotary é o mais antigo 
clube de serviço, que tem como 
objetivo promover a Paz mundial e 
através de suas ações, busca 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, apoiando as atividades 
humanitárias. 

Entre as ações patrocinadas 
pelo Rotary, a maior e mais 
abrangente a nível mundial é o 
combate a poliomielite que visa a 
erradicação da doença no mundo.

Os clubes de Rotary do 
Distrito 4440, em Mato Grosso, 
celebraram a data com a expansão da 
família Rotária, cumprindo o desafio 
l a n ç a d o  p e l o  G o v e r n a d o r  
Washington Calado Barbosa, de 
presentear o Distrito com 115 novos 
associados.

FRATERNIDADE E VIDA

Campanha da Fraternidade 2020 enfoca a
compaixão e vida como dom e compromisso
Da Redação

Cartaz da Campanha da Fraternidade é inspirado em irmã Dulce   

Foto: Divulgação

ORDEM DE SERVIÇO

Primus Incorporação é a vencedora da licitação
 para retomada das obras da ZPE em Cáceres

Redação c/ Assessoria

Obras deverão ser entregues em 15 meses    

Foto: Secom-MT

VOLUNTARIADO

Distrito 4440 comemora os 115 anos do
Rotary com expansão da família Rotária
Da Redação

Governador do Distrito 4440 Washington Calado Barbosa    

Foto: Rotary

Para a Igreja Católica, a Campanha da Fraternidade é o modo com o qual a Igreja vivencia a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa
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segundo o vereador, o volume diário 
era de cerca de 5 mil garrafas por dia, 
equivalentes a 10 mil litros.

garrafas, normalmente depositadas 
em aterro; quando cooperativas 
faziam a coleta destas garrafas, 

 oram aprovadas por  Funanimidade na Sessão 
O r d i n á r i a  d e  s e m a n a  

passada (segunda-feira, 17), na 
Câmara Municipal de Cáceres, duas 
indicações que solicitam do 
Executivo Municipal e da Autarquia 
Águas do Pantanal a instalação de 
diversos pontos de coleta para 
garrafas PET e garrafas de vidro, 
com o objetivo de reaproveitar o 
material e evitar que ele seja 
despejado em aterros.

As proposições são de 
autoria do vereador Cézare 
Pastorello (SD), que ao discutir a 
indicação referente às garrafas PET 
durante a Sessão relatou o exemplo 
dado pela capital Cuiabá, que 
instalou pela cidade máquinas para 
receberem latas e garrafas PET. Ele 
afirmou que Cáceres possui um 
problema de falta de separação de 

uma carteira contendo documentos 
pessoas do suspeito.  Ainda foram 
realizadas buscas pelo indivíduo, mas 
sem êxito de localiza-lo.

Na segunda ocorrência ,  
registrada na área central, os policiais 
realizavam ronda quando viram um 
homem que ficou nervoso com a 
presença da viatura. Ele carregava na 
cintura uma réplica de pistola.

Via sistema, os militares 
encontraram passagem criminal em 
nome do suspeito por furto, roubo e 
tráfico de drogas.

 primeira ocorrência foi Aregistrada no Bairro Lobo 
durante patrulhamento da 

equipe da Força Tática, que foram 
interceptados por moradores dando 
conta que um homem armado ameaçava 
uma mulher. 

Diante das informações a 
viatura policial foi até a residência do 
suspeito, que ao se deparar com a 
polícia, saiu em disparada adentrando 
em um matagal. Ao percorrerem a trilha 
feita pelo homem em fuga, os policiais 
encontraram um revólver calibre 22 e 

sabe onde descartá-las. "Por conta 
disso, pedimos que sejam instituídos 
pontos de entrega voluntária para 
materiais volumosos (LEV), como 
móveis, e para materiais recicláveis 
(PEV), como garrafas de vidro", 
afirmou Pastorello.
 Discursando durante a 
Sessão, ele relatou que ambas 
indicações dizem respeito ao Plano 
Municipal de Saneamento Básico 
instaurado no ano passado, o qual 
não tem sido aplicado em sua 
totalidade, dada a falta de difusão 
das novas normas de coleta de lixo 
que foram estabelecidas por ele. As 
proposições buscam, portanto, 
i ncen t iva r  a  admin i s t r ação  
municipal a implantá-lo de forma 
plena e massificada, difundindo a 
informação para que ela alcance a 
população.

Pastorello também apontou 
que o material da garrafa PET é de 
alto valor quanto reciclado e que tem 
deterioração lenta na natureza, 
concluindo que se trata de um 
problema tanto ambiental quanto 
econômico para o município. "Os 
tambores de PEV para coleta 
exclusiva de garrafas PET podem ser 
espalhados em locais com grande 
fluxo de pessoas, e a destinação pode 
ser econômica, já que temos uma 
associação de reciclagem na 
cidade", complementou. 
  Já quanto à indicação sobre 
pontos de coleta de garrafas de vidro, 
que cita um decreto assinado em 
outubro do ano passado,  o 
parlamentar explicou que o 
comerciante que vende garrafas de 
vidro não sabe que tem a obrigação 
de recebê-las de volta, e também não 

lunos da EM Vitória Régia Ajuntamente com Agentes de Saúde 
da Prefeitura promoveram um Pit 

Stop na Praça Barão do Rio Branco, em 
Cáceres.

O objetivo foi orientar os 
transeuntes e condutores de veículos sobre o 
que é preciso fazer para combater o mosquito 
Aedes Aegypti, “transmissor das doenças 
que mais tem preocupado a população 
brasileira”, conforme consta no boleto 
informativo do Mato Grosso Saúde.

A ação é importante porque 
estimula os alunos a pensar sobre a 
necessidade do combate ao mosquito Aedes 
Aegypti devido às doenças que esse 
mosquito transmite: Dengue, Zika e 
Chikungunya.

A participação das crianças nessas 
ações de combate ao mosquito contribui para 
a expansão dessas mensagens de educação e 
prevenção de doenças não só para as pessoas 
que passaram pela praça, mas também entre 

escorpiões, lacraias, lesmas, aranhas, ratos, 
cobras etc, visto que o ambiente úmido 
favorece o aparecimento e a proliferação 
desses animais, trazendo ainda mais 
doenças.
Normalmente, as notícias que se espalham é 
da Dengue, mas a Zika Vírus também é uma 
infecção que pode levar a óbito, e está 
associada a casos mais graves como a 
microcefalia congênita (adquirido por 
gestante, afetando o feto). Já a Chikungunya 
tem sintomas iniciais de febre alta, acima dos 
39ºC, de início repentino, fortes dores nas 
articulações, entre outros sintomas.

Para a Secretária Municipal de 
Educação, Luzinete Tolomeu, “Combater o 
mosquito da Dengue é uma obrigação de 
todos! Ensinar os nossos alunos é um 
compromisso com a Educação, pois, eles 
precisam aprender a fazer a parte deles desde 
pequenos, e nós, adultos, devemos fazer 
também a nossa parte. Assim, todos 
colaborando, teremos mais saúde na nossa 
cidade”.

A diretora da escola está bastante 
motivada com a ação, pois os alunos 
demonstraram interesse pelo tema e 
despertaram para os cuidados que devem ter 
com a limpeza dos ambientes, evitando o 
acúmulo de água parada, mantendo garrafas 
vazias de cabeça para baixo, caixas d'água 
tampadas, areia em vasos de plantas, dentre 
outras dicas. 

Para Noeli Conceição Vieira 
Sonaque, a parceria com os Agentes da 
Vigilância Sanitária em Saúde de Cáceres 
surgiu para somar esforços no sentido de 
orientar os alunos quanto à importância do 
combate ao mosquito transmissor da 
Dengue, e também para tornar essas crianças 
agentes multiplicadores desse saber; Que 
passem para frente o que aprenderam, às 
famílias e amigos, e, com isso, diminuir o 
índice de infestação do mosquito na nossa 
cidade.

os coleguinhas, dentro das famílias e nos 
bairros em que moram.

Na verdade, é uma mobilização 
coletiva: prefeitura, escolas, alunos, pais, 
sociedade como um todo, em uma luta 
constante para exterminar o mosquito da 
d e n g u e ,  a f i n a l ,  t o d o s  t ê m  a  
corresponsabilidade de cuidar, proteger, 
zelar para que a saúde venha em primeiro 
lugar em todos os lugares onde as pessoas 
convivem e circulam. Ademais, a atuação 
das crianças e adolescentes no Pit Stop, 
distribuindo panfletos, falando com as 
pessoas, faz o adulto (re) pensar suas práticas 
do dia a dia, pois chamar a atenção é uma 
forma de dar visibilidade para o problema, 
que é muito sério!

Esse é um mal que assola o país 
porque MATA! Nesse período chuvoso, as 
coisas se complicam ainda mais! O acúmulo 
de água parada e lixos mal acondicionados 
contribuem para atrair mais mosquitos, 
moscas, animais peçonhentos e outros como 

INDICAÇÃO APROVADA

Pastorello requer instalação de pontos de
coleta de garrafas recicláveis na cidade

Indicações dizem respeito ao Plano Municipal de Saneamento Básico instaurado no ano passado

Assessoria

Indicações foram aprovadas por unanimidade    

PREVENÇÃO QUE SALVA

Alunos da EM Vitória Régia e Agentes de Saúde
fazem Pit Stop no combate ao mosquito da dengue
Assessoria SME

Ação uniu esforços no Pit Stop   

Foto: Divulgação

Foto: Assessoria

FORA DE CIRCULAÇÃO

Força Tática apreende revólver
e réplica de pistola em Cáceres

Da Redação

Revólver retirado de circulação    

Foto: PM-MT
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disparo de arma de fogo contra 
os policiais, que revidaram. Na 
ação apenas um traficante foi 
preso, os outros dois suspeitos 
conseguiram fugir na mata e 
não foram localizados.

De acordo com o 
Boletim de Ocorrência, o 
suspeito detido informou que 
receberia a quantia de R$ 

 oliciais do Grupo PEspecial de Segurança 
n a  F r o n t e i r a ,  

apreenderam 32 kg de pasta 
base de cocaína e 28 kg de 
substância análoga a ácido 
bórico. Um homem foi preso 
por tráfico internacional de 
drogas.

De acordo com policiais 

do Gefron, o caso aconteceu 
durante patrulhamento na MT 
388, município de Porto 
Esperidião, quando por volta 
d a s  5 h  a v i s t a r a m  t r ê s  
indivíduos em atitude suspeita 
em região de mata próximo a 
estrada. 

Ao ser realizada a 
abordagem, um deles efetuou 

 oliciais militares de PAraputanga prenderam 
na madrugada desta 

quarta-feira (26), dois homens 
por furto de uma motocicleta, 
no bairro São Sebastião.

Segundo o boletim de 
ocorrência,  os policiais  
estavam em rondas quando 
viram a dupla empurrando uma 
motocicleta Honda XRE 300 
com o fio da ignição aparente.

Na abordagem, os 

suspeitos não souberam 
explicar a origem do veículo, 
a l é m  d e  e n t r a r e m  e m  
contradição por diversas 
vezes.

Diante da situação, os 
a g e n t e s  r e a l i z a r a m  
consultaram e encontraram o 
contato do proprietário. 

Ele confirmou que o 
veículo havia sido furtado 
horas antes de sua casa.

4.200,00 pelo transporte da 
droga, que foi adquirida na 
Bolívia.

A droga e o traficante, 
que não teve o nome revelado, 
f o r am encaminhados  a  
D e l e g a c i a  E s p e c i a l  d e  
Fronteira em Cáceres. Ainda 
de acordo com o Gefron a 
apreensão causou um prejuízo 
de cerca de R$ 427 mil reais ao 
mundo do crime.

Em outra ação, ainda 
durante patrulhamento pela 
MT-388, foi realizada a 
abordagem de um veículo 
Renault Clio de cor prata, com 
placa de Várzea Grande. 
Durante a inspeção foi  

constatado que o veículo 
estava com o lacre rompido e o 
CRLV apresentou sinais de 
falsificação.

O condutor que foi 
detido em flagrante, informou 
que iria receber a quantia de R$ 
2 mil para levar o veículo do 
município de Mirassol D'Oeste 
até a Bolívia e que o passageiro 
estava como guia, pois não 
conhecia a região. 
Em checagem na base do 
Gefron, foi constado que o 
veículo era produto de roubo 
na cidade de Cuiabá, no dia 21 
de janeiro. Após os tramites o 
veículo foi devolvido ao 
proprietário.

NA MT 388

Em duas ações Gefron flagra traficantes
transportando droga e recupera veículo

A apreensão causou um prejuízo de R$ 427 mil reais ao mundo do crime

Da Redação

Veículo roubado em Cuiabá e recuperado na MT 388

Foto: Gefron

Redação c/ Assessoria

EM CANA

Ação rápida da PM leva dois para prisão
e recupera moto duas horas após o furto

Moto recuperada duas horas após o furto    

Foto: PM-MT
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local de votação denominado 
Posto de Saúde Cerro Azul 
(localizado na Gleba Cerro Azul) 
passará para a Escola Municipal 
Cirila Francisca da Silva, situada 
na Gleba Pecuária II.

Também temporária a 
transferência do local de votação, 
Posto de Saúde – Comunidade 
Vale Verde para a Escola Estadual 
Sidney César Furh.

 Tribunal eleitoral de OMato  Grosso ,  e s t á  
realizando a mudança de 

locais de votação nas cidades de 
Araputanga, Indiavaí e Pontes e 
Lacerda, devendo o eleitor estar 
atento. 
 As mudanças foram 
d e t e r m i n a d a s  p o r  j u í z e s  
eleitorais, após avaliação técnica 
da estrutura física dos imóveis; 
do número de eleitores, da 
viabilidade de transmissão de 
resultados, da capacidade de 
conexão à internet, do acesso 

público (transporte até o local), 
da redução de custos e da 
logística.

As zonas eleitorais estão 
criando, extinguindo e unificando 
locais de votação, bem como 
agregando seções eleitorais. As 
medidas serão válidas já para a 
eleição suplementar para um 
cargo de senador e suplentes, que 
acontecerá no dia 26 de abril 
deste ano.

Em Araputanga, as seções 
120, 122 e 123, atualmente 
instalada na Escola Municipal 

José Evaristo Curvo, será 
deslocada para a Escola Estadual 
de e 2º Grau João Sato.

Já em Indiavaí, a seção 
125, que funcionava na Escola 
Estadual de I e II Grau Paulino 
Modesto foi transferida para a 
Escola Municipal De Educação 
Básica Artur Mezanini.

Em Pontes e Lacerda, a 
transferência de seção serão 
temporárias ,  nas  eleições 
suplementar para Senado que 
ocorre no dia 26 de abril e 
municipal no dia 04 de outubro, o 

s chuvas torrenciais dos Aúltimos dias causaram 
prejuízos no município de 

Figueirópolis D'Oeste. De acordo 
com levantamento, as chuvas 
causaram estragos em diversas 
estradas, destruindo mais de 16 
pontes, além de bueiros e muitos 
moradores ficaram ilhados na 
zona rural.

De acordo com dados em 
menos de 24 horas o volume de 
água ultrapassou 200 milímetros, 
quantidade esperada para os 
meses de fevereiro e março.

Diante da situação, o 
prefeito decretou situação de 
emergência e parlamentares do 
Estado de Mato Grosso, prefeitos 
e vereadores da região se 
reuniram e organizaram uma 
força tarefa para recuperação das 

estradas do município.
O Consórcio Nascentes 

do Pantanal formado pelos 
m u n i c í p i o s  d a  r e g i ã o  
disponibilizará seis caminhões, 
duas patrolas, pá-carregadeira, 
escavadeira e melosa. 

O gestor de Pontes e 
Lacerda disponibilizou dois 
caminhões, uma pá-carregadeira 
e funcionários, a prefeitura do 
Va l e  d e  S ã o  D o m i n g o s  
contribuirá com um caminhão e 
Jauru com uma pá-carregadeira.

Para que os benefícios 
sejam utilizados de forma legal 
faz-se necessário a aprovação da 
Câmara de vereadores dos 
respectivos municípios que 
a t ravés  de  seus  ges tores  
prontificaram em ajudar. 

o m  m u i t o  m e d o  e  Ct r a u m a t i z a d o ,  u m  
menino, de 15 anos, conta 

que o tio o virou de bruços e o 
estuprou na noite desta quarta-
feira (26), no bairro Jardim São 
Paulo, em Mirassol D´Oeste. 
Sozinho, o adolescente foi até ao 
17º Batalhão da PM para relatar o 
abuso.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, chegou à delegacia 
por volta das 21h. Visivelmente 
nervoso e dizendo a todo 
momento estar com medo, contou 
que o tio chegou em casa e o 
arrastou para o quarto, sob 
ameaças e com uma faca, o jogou 

na cama e determinou que o 
mesmo tirasse a roupa e ficasse de 
bruços.

Em seguida o estuprou e, 
durante o ato criminoso, o 
ameaçou de morte. 

Quando terminou, avisou 
que se fosse denunciado ou 
contasse a alguém da família o 
mataria.
 D u r a n t e  t o d o  o  
depoimento aos militares, o 
adolescente chorou e ressaltou o 
medo de morrer. O tio do rapaz 
tem passagem criminal, mas no 
BO não fica especificado por 
qual crime. O caso será 
investigado pela Polícia Civil.

ALERTA

Eleitores devem ficar atentos a
mudanças de locais de votação

A criação, extinção, unificação de locais de votação e a agregação de seções eleitorais são determinadas pelos juízes eleitorais

Da Redação

Justiça alerta para mudanças de local de votação  

Foto: Ilustrativa

CHUVAS FORTES

Prefeito decreta situação de
emergência em Figueirópolis
Redação c/ P.Online

Estradas destruídas pela chuva   

Foto: Dariu Carniel

VIOLENTADO

Menino de 15anos denuncia tio por
abuso sexual em Mirassol D'Oeste

Bárbara  Sá

Cáceres-MT, 28 e 29 de fevereiro de 2020

comparecendo nos jogos”.
O  “ a b r a ç o ”  d o s  

torcedores e amor, como citado 
por Anir, pode ser percebido nas 
redes sociais do clube e de acordo 
com o dirigente, para o futuro os 
apaixonados podem esperar 
ainda mais crescimento.
Com 26 integrantes na diretoria, 
comissão técnica por 7, equipe 
m é d i c a  p o r  6  ( e n t r e  
cardiologistas, fisioterapeutas, 
além de clínico geral), e um 
grupo com 20 jogadores.

com convênios com clínicas, 
então temos tudo isso a nossa 
disposição”, frisou o presidente.

O presidente garante que 
não foi fácil erguer o clube. “Foi 
duro chegar até aqui. Até 
comunidade em geral acreditar no 
projeto levou tempo, porque o 
torcedor só acredita vendo, acha 
que é só um sonho, mas a 
realidade está aí. Ainda é sofrido, 
mas estamos honrando e as coisas 
estão indo. Agora a torcida 
abraçou a causa, está ajudando e 

 maior parte do carnaval Ados atletas do Cuiabá foi 
dentro do campo do CT 

do Dourado se preparando para a 
partida de domingo (1) diante do 
Poconé, no estádio Neco Falcão, 
pela 7ª rodada do Campeonato 
Mato-grossense de Futebol. Os 
jogadores tiveram somente dois 
dias de folga se reapresentaram 
na segunda-feira (24) para os 
treinos sob o comando do técnico 
Marcelo Chamusca.

Além da folga para 
viagem ou festividades de 
c a r n a v a l ,  o s  j o g a d o r e s  
comemoraram o empate entre 
Sinop e União, no jogo atrasado 
da 4ª rodada, que deixou o 
Dourado isolado na liderança da 
competição com 16 pontos e com 
mais confiança para o confronto 
fora de casa.

“Tivemos dois dias para 
rever a família, mas ficamos de 
olho nos jogos, que acabaram 

sendo positivos para nós. Agora, é 
focar na semana de trabalho, pois 
domingo teremos mais uma 
partida complicada, fora de casa. 
O Poconé costuma dar trabalho 
jogando em seu estádio e vamos 
nos preparar para isso”, declarou 
o meia Elvis, autor de dois gols na 
última rodada.

Chamusca poderá contar 
com o retorno do zagueiro e 
capitão Anderson Conceição, 
que, suspenso, não jogou na 
última rodada. O lateral Lenon 
segue em tratamento no joelho. 
Quem treinou com o grupo nesta 
semana foi o goleiro João Carlos, 
que passou por uma pequena 
artroscopia no cotovelo direito e 
está em fase de recuperação.
Classificação
1 Cuiabá – 16 pontos
2 União de Rondonópolis – 14
3 Operário Várzea-grandense – 
11
4 Sinop – 10
5 Nova Mutum – 8
6 Dom Bosco – 8
7 Poconé – 7
8 Luverdense – 5
9 Mixto – 4
10 Araguaia – 0

 Nova Mutum Esporte OClube, estreante na elite 
do Campeonato Mato-

grossense, entra na reta final da 
primeira fase entre os cinco 
melhores e está bem perto de se 
classificar para a próxima fase. 5º 
colocado com 8 pontos, domingo 
às 15h30, recebe o lanterna 
Araguaia, no estádio Valdir 
Doilho Wons, em Mutum, e é 
favorito.

O desempenho do time 
vem agradando a diretoria.  O 
presidente do Nova Mutum, Anir 
Siqueira Coimbra, avalia que a 
equipe ainda vai “apresentar 
muita determinação e brigar de 
igual para igual com os times 

grandes e tradicionais.
Certamente, vamos fazer 

um grande Estadual”, completou. 
“Acredito que dá para sonhar 
mais alto, como (conquistar vaga) 
em uma Copa do Brasil. Além 
disso, nós não queremos só o 
Estadual. O nosso projeto é 
ousado e em 5 anos queremos 
estar na Série C do Brasileiro, 
mas creio que não vá tudo isso”, 
apontou, ao Só Notícias.

Anir analisou que a gestão 
do clube reflete dentro de campo. 
“Buscamos  começar  bem 
organizados. Antes de entrarmos 
em competições ficamos mais de 
um ano só organizando a equipe e 
o primeiro campeonato oficial foi 

a segunda divisão do Mato-
grossense em 2019. 

É um trabalho sólido, 
pessoas engajadas, mas sempre 
mantendo os pés no chão”, expôs.

Atualmente, o time tem 
uma folha salarial mensal de R$ 
65 mil com os jogadores, cerca de 
4 vezes menor que a do Cuiabá, 
que é de aproximadamente R$ 
300 mil. 

P a r a  a t e n d e r  e s s a  
demanda, o clube conta com 14 
patrocinadores, entre masters e 
médios, além de 60 placas no 
estádio que custam R$ 4 mil cada. 
“Para o suporte de treinamento 
temos uma academia grande da 
cidade, parte médica trabalhamos 

FUTEBOL

Entre os 5 melhores do estadual Nova
Mutum projeta Copa do Brasil e Série C

O presidente do Nova Mutum, Anir Siqueira Coimbra, avalia que a equipe ainda vai “apresentar muita determinação e brigar de igual para igual com os times grandes e tradicionais

Luan Cordeiro/SN

Equipe do Nova Mutum     

Foto: Assessoria

MATO-GROSSENSE

Empate do Sinop beneficia o Cuiabá
que defende liderança contra Poconé
Marco Stamm/SN

Cuiabá segue isolado na liderança do campeonato    

Foto: Assessoria

 A semana foi marcada por 
festividades em todo mundo em 
comemoração ao aniversário de 115 anos 
do Rotary Internacional, que está 
presente em mais de 200 países com um 
único objetivo de prestar serviços 
humanitários, voluntariamente e 
promover a Paz mundial.  

 Policiais do Grupo Especial de Segurança 
na Fronteira, apreenderam 32 kg de pasta base de 
cocaína e 28 kg de substância análoga a ácido bórico. 
Um homem foi preso por tráfico internacional de 
drogas. 

Página 05

A ordem de serviço para a liberação da retomada das obras da ZPE 
em Cpaceres foi assinada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Logística, em cumprimento a determinação do Governador Mauro 
Mendes. Com orçamento de R$ 15,4 milhões, oriundo da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a obra deverá ser 
entregue em 15 meses. Página 03

Aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária na Câmara 
Municipal de Cáceres, duas indicações que solicitam do Executivo 
Municipal e da Autarquia Águas do Pantanal a instalação de diversos 
pontos de coleta para garrafas PET e garrafas de vidro, com o objetivo de 
reaproveitar o material e evitar que ele seja despejado em aterros.  
               Página 04
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EXPORTAÇÕES

Ordem de serviço assinada anuncia
início das obras da ZPE em Cáceres

Primus estará a frente da obra  

Foto: Arquivo

VOLUNTARIADO

Distrito 4440 comemora os 115 anos do
Rotary com expansão da família Rotária

Maior projeto do Rotary é a 
erradicação da Poliomielite  

Foto: Rotary

NA MT 388

Em duas ações Gefron flagra traficantes
transportando droga e recupera veículo

Droga apreendida pelo Gefron  

Foto: Gefron

INDICAÇÃO APROVADA

Pastorello requer instalação de pontos de
 coleta de garrafas recicláveis na cidade

Indicação sugere instalação de diversos pontos de coleta na cidade   

Foto: Ilustrativa

Força Tática apreende 
revólver  e réplica de 
pistola em Cáceres

Eleitores devem ficar 
atentos a mudanças de

 locais de votação

Menino de 15 anos denuncia 
tio porabuso sexual em 

Mirassol D'Oeste
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By Rosane Michels

A Lua nos últimos graus de 
seu signo se une a Vênus e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  J ú p i t e r  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de emoções confusas e 

impaciência. Você pode sentir-se mais 
desanimado, no entanto, procure não se 
deixar levar pelo pessimismo. Não dê 
passos largos em assuntos financeiros.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
ind icando  um d ia  de  

emoções à flor da pele e necessidade de 
mudanças mais profundas. O dia pode estar 
relacionado com a necessidade de 
distanciar-se de tudo e de todos.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
indicando um dia em que 

você pode enfrentar algumas dificuldades 
com uma equipe de trabalho. Procure 
manter a calma e evite fazer novos 
contatos comerciais.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

mudanças importantes em projetos 
profissionais e planos de negócios. Procure 
não se deixar levar pelas preocupações no 
trabalho. Dia ótimo para organizar novos 
passos na carreira.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
indicando um dia em que você 

pode estar impaciente e com necessidade de 
mudar algumas coisas em sua vida. Comece 
por pensar sobre uma nova filosofia de vida 
ou caminho espiritual.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no mesmo 
signo e recebe um tenso aspecto 
de Plutão e Júpiter em 
Capricórnio, indicando um dia 
em que você pode estar mais 
fechado, mais calado, com 

algumas dificuldades de comunicação. O dia 
pode também estar relacionado com a 
assinatura de um contrato, que trará algumas 
mudanças.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
indicando um dia em que 

você estará mais fechado e distante das 
atividades sociais. Os amigos íntimos são 
priorizados a qualquer programa vazio de 
significado. 

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
indicando um dia  de  

problemas e dificuldades, especialmente 
no trabalho. Você pode estar mais fechado 
e mau humorado. Faça apenas o 
necessário; não exija muito de si mesmo.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 

indicando um dia de interiorização e 
maior envolvimento com sua vida 
doméstica e familiar. Seu humor não vai 
permitir diversões ou conversas vazias. 
Você vai preferir estar mais perto dos seus.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
indicando um dia em que 

você deve tomar cuidados redobrados com 
gastos, especialmente os impulsivos, que 
são feitos para aliviar vazios e tensões 
emocionais. Reflita antes de dar qualquer 
passo relacionado às finanças.

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de distanciar-se 
do barulho social. A intimidade deve ser 
priorizada, especialmente a dividida com 
seu amor. Respeite seu estado de espírito. 

A Lua nos últimos graus de 
Áries se une a Vênus no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Plutão e 
Júpiter em Capricórnio, 

indicando um dia em que você vai preferir 
a intimidade a qualquer atividade social 
vazia. O dia pode estar relacionado com 
problemas e dificuldades em um romance 
ou com um filho. Procure manter a calma.

HORÓSCOPO********** ********** Aniversário é época de refletir quanto ao que passou, e o que desejamos para o futuro…É um bom momento 
para recomeçar… E quem celebrou mais um ano de vida foi Washington Calado Barbosa que comemorou a 
data ao lado da família (foto) e amigos. Que este ano que hora se inicia seja um ponto de partida de grandes 
descobertas e fantásticas realizações! Que todos os seus sonhos se realizem… Que Deus te ilumine e 
prospere sua vida em todos os sentidos. Feliz Aniversário! 

Bolo confeitado, beijo estalado e abraço 
apertado para você Liliane Rondon, por 
mais um aniversário. Esta coluna deseja 
que sua vida seja uma soma de bençãos e 
de vitórias.

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

Rosas multicoloridas a elegante 
Marimar Michels Carvalho pela 
passagem de mais um ano. Na 
oportunidade recebeu o carinho do 
maridão André (foto), filhos Mayara e 
Renato, netinho Arthur e rol de amigos. 
Que essa data seja cheia de amor, paz, 
carinho e tudo de bom, pois você 
merece… Salute! 

N o  r o l  d o s  
a n i v e r s a r i a n t e s  
Minoru Yamate que 
t rocou de  idade  
recebendo abraços 
dos amigos e família 
rotária.  Que todos os 
dias de sua vida 
sejam preenchidos 
por muita paz, amor, 
fé, boas amizades e 
infinitas bênçãos. 
P a r a b é n s  e  
Felicidades!!!

**********

**********
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