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apreendidos 253 tabletes de 
cocaína, aproximadamente 274 
quilos.

Tangará da Serra e Campo Novo 
dos Pareceis, durante ação na BR 
364. Na ação também foram 

rês traficantes são presos Tpor agentes da PRF e 
policiais militares de 

caminhão, foram detidos 
mais dois homens que estavam 
em uma caminhonete Toyota 
Hillux, de cor bege, de Sapezal, 
que serviam de batedores do 
caminhão que transportava a 
droga.  Em conversa os suspeitos 
informaram que a droga havia 
sido carregada na cidade de 
Mirassol D'Oeste e seu destino 
seria a cidade de Sapezal.

Os três suspeitos, a droga 
e  o  c a m i n h ã o  f o r a m  
encaminhados a delegacia para a 
Polícia Judiciária Civil de 
Tangará da Serra/MT.

O fato aconteceu no 
domingo, durante operação 
conjunta PRF e PM abordaram o 
motorista do caminhão Ford 
Cargo 712, de cor branca, de 
Porto Alegre-RS. 

Após uma fiscalização 
mais minuciosa, foi localizado 
um fundo falso no assoalho do 
caminhão, onde os policiais 
visualizaram a presença de 
drogas. No compartimento 
preparado para o transporte de 
entorpecente, estavam os 253 
tabletes de cloridrato de cocaína.

Além do condutor do 

a madrugada de domingo, N15,  por volta das 04h, 
d u r a n t e  o p e r a ç ã o  

Hórus/Vigia, em continuidade a 
força tarefa do Gefron/Defron e 
ARI do CR VI, no combate ao 
transporte de veículos roubados e 
furtados na faixa de fronteira, 
quando em patrulhamento na MT-
265, próximo a Bahia Bela, uma 
equipe do GEFRON visualizou o 
veículo de placa NKY-9087, 
modelo VW/17.220 EURO3 
Worker, basculante, que ao 
perceber a aproximação policial 
com sinais sonoros e luminosos, o 
condutor desobedeceu a ordem de 
parada e pulou do veículo em 

narrado anteriormente. 
Foram feitas buscas na região, 
porém o segundo condutor não foi 
localizado. Diante dos fatos o 
suspeito e os dois caminhões foram 
entregues na Delegacia de Fronteira 
DEFRON de Cáceres – MT, para 
providências.

Em outra abordagem, no 
início da tarde de domingo, na 
estrada vicinal conhecida como 
Laranjal uma motocicleta Honda 
Bros, de cor preta, placa KAJ5461, 
com três ocupantes, ao perceber que 
seriam abordados dispensaram uma 
sacola preta nas margens da estrada. 

Ao verificar o conteúdo da 
sacola, foram encontrados dois 
tabletes de substância análoga a 
pasta base de cocaína totalizando 
aproximadamente 1,010 kg (1 quilo 
e 10 gramas), juntamente com três 
porções de substância análoga a 
m a c o n h a  t o t a l i z a n d o  
aproximadamente 0,065 kg (65 
gramas) e um total de R$ 52.650,00 
( cinquenta e dois mil seiscentos e 
cinquenta reais) em espécie. 

D i a n t e  d o s  f a t o s  o  
c o n d u z i d o  e  o s  m a t e r i a i s  
apreendidos foram encaminhados 
até a Delegacia de Fronteira de 
C á c e r e s -  D E F R O N ,  p a r a  
providências que o caso requer.

De acordo com o Gefron o 
prejuízo ao crime nas três ações no 
domingo foi de mais de R$ 290 mil.

movimento, embrenhando-se na 
mata.

Foi feita checagem via base 
GEFRON, sendo constatado ser 
produto de roubo na cidade de 
Cáceres, na noite de sábado, na 
zona rural da cidade. Um suspeito 
foi localizado e confirmou ser o 
condutor do veículo.

Durante deslocamento para 
condução do veículo e suspeito para 
delegacia, a equipe se deparou com 
outro veículo de placa NWQ 2503, 
modelo VW/15.180 CNM.

Que durante a checagem 
via base GEFRON também foi 
constatado ser produto de roubo na 
cidade de Cáceres do mesmo fato 

tentaram salvar alguns 
objetos.

Os policiais informaram 
ainda que, após o incêndio, o 
suspeito pegou uma bicicleta e 
fugiu em direção a Araputanga 
quando foi encontrado.

Ao ser indagado pelos 
policiais, o suspeito não informou 
os reais motivos do crime e foi 
encaminhado a delegacia para 
r e g i s t r o  d o  B o l e t i m  d e  
Ocorrência. Na delegacia os pais 
do jovem, disseram que ele é 
agressivo, mas que não existia 

o  sábado ,  d ia  14 ,  NPoliciais Militares foram 
acionados para atender 

uma ocorrência de incêndio no 
Bairro Vila Mariana em Indiavaí. 
De acordo com testemunhas, no 
momento do incêndio, apenas o 
jovem estava na residência.

O fogo foi controlado 
pelo Corpo de Bombeiros, mas 
segundo informações da Polícia 
Militar a casa ficou destruída e a 
f a m í l i a  p e r d e u  r o u p a s ,  
documentos, móveis, mesmo 
com a ajuda de vizinhos que 

FIM DA LINHA

Droga carregada em Mirassol é apreendida
em Campo Novo do Parecis, três são presos

Droga estava armazenada em fundo falso no assoalho do caminhão

Da Redação

Operação contou com policiais militares e agentes da PRF 

 Foto: PRF

COMBATE AO CRIME

Operação Hórus/Vigia neste domingo recupera
veículos, apreende drogas e prende 3 suspeitos

Redação c/ Assessoria

Moto, droga e dinheiro apreendido  

Foto: Gefron

FÚRIA SEM MEDIDA

Em Indiavaí, filho ateia fogo em
casa e tenta fugir de bicicleta

Da Redação

Os cômodos da casa ficaram destruídos pelo fogo   

Foto: PMMT

Relembrando a canção do Rei 
Roberto, “Tudo certo como dois e dois 
são cinco”,  aposente sua calculadora e 
calcule o cotidiano, prá chegar ao resto, 
driblando o dividendo, o divisor e o 
cociente inconsciente e inconsistente, 
até a verdade escamoteada pelos 
poderosos, bater a  porta, na sua cara, 
com aquele ar sabor de realidade. Já 
dizia o rival do saudoso Raul, o Seixas 
Raulzito, nosso colega Silvio Brito: 
“Pare o mundo que eu quero descer”, e a 
gente desce alguns degraus para cair na 
fatal realidade, que mesmo manipulada, 
surge atrás da cortina de fumaça, com 
números que desmascaram  as falácias. 

Comecemos pelos dados sobre o 
desemprego: No patropi, seriam 11 
milhões na rua da amargura? ... Mentira! 
Se no país são 105 milhões enquadrados 
na força de trabalho dos 18 aos 50 anos, e 
apenas 33 milhões têm carteira de 
trabalho assinada,  CTPD), portanto 
formais, e 37 milhões são informais, 
(biscates, quebra-galhos, etc), a conta só 
fecha nos 100% com o cociente de 30 
milhões na fila do desemprego. Falha, 
portanto, a cifra de 11 ou 12% de 
amargurados. Veja bem, que 30% de 105 
milhões, não é 11%, nem 11 milhões, 
isso é da Nossa Conta, cujos números 
não nos deixa mentir. 

Os dados que ora apresentamos 
foram contabilizados pelo economista 
Ladislau Dowber, professor e doutor 
pelas universidades de Lausane na Suíça  
e Varsóvia, mestre docente na PUC de 

São Paulo e consultor de 
economia na ONU. Concluímos não 
obstante, que apesar do invejável 
currículo do economista supra, para 
entender o problema não é necessário ser 
letrado, basta apenas pesquisar,  que a 
face oculta e ou ocultada pelo sistema, 
surge sem extremos, em números reais, 
no bolso, no prato, nas filas, nos 
impostos, etc. Sabe aquele cidadão que 
vende salgados numa magrela ali na 
esquina? Xcartelas do MT Cap e 
similares? Aquele que revende leite 
caipira na periferia com uma carretinha 
atrelada a uma moto? Quinquilharias 

uma carriola? Pois é, eles são os 
desempregados ditos informais, que 
assim  como os 33 milhões de 
empregados e demais milhões nas filas 
do SINE, pagam 30% do que ganham e 
gastam, em impostos aos governantes. 

Só prá finalizar e nunca é demais 
alertar, o salário mínimo liquido do reino 
tupiniquim não passa de R$ 700,00, pois 
da merreca de R$ 1.045,00 é retido na 
fonte, o terço do leviatã. 

Grana, que volta para o saco sem 
fundo do poder e dos poderosos, sem 
retorno aos nossos direitos essenciais; 
alguma dúvida?
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Sempre pensei na democracia 
como uma vontade gulosa pela 
humanidade. Um cálido sentimento pela 
fraternidade humana. Como bem disse 
Pinto Ferreira, uma simpatia pelos 
pequenos, pelos humildes, pelos sofridos. 
Instituição que embala a possibilidade de 
que a razão esteja com o “adversário”.

Nunca me coloquei na política, no 
que se chama política no Brasil. Li que a 
política tem por fim tornar a vida mais 
cômoda e as pessoas mais felizes. Desde 
menino vejo a “política” fazendo 
precisamente o contrário…vale dizer, 
vida incômoda e pessoas infelizes. É só 
andar pelas ruas e pelas calçadas de 
qualquer cidade, principalmente nas 
periferias destes locais e ver…

Quando adolescente ,  num 
“bolicho”, lugar muito comum também 
nas periferias das cidades, ouvi de dois 
senhores uma reflexão sobre as eleições. 
Dizia um deles, em outras palavras: 
“Quem conhece os personagens que 
andam metidos nessa política sabe que 
nada de sério os move, nem qualquer ideal 
alimenta a campanha deles. O que eles 
querem são os proventos, cargos e, 
sobretudo, as vantagens que trazem. Não 
querem o bem público, seu escopo é 
arranjarem-se junto de suas famílias, 

quando são ligados a elas.”
Com a atuação nas promotorias 

eleitorais, em vários municípios, vi casos 
que trazem provas de que “os senhores do 
bolicho” não estavam muito errados. 
Narro só dois deles.

No primeiro, um candidato 
chegava na promotoria e denunciava que 
seu adversário estava oferecendo cestas 
básicas em troca de voto. Afirmava que 
tinha provas: era só ir na casa do 
candidato da oposição que lá encontraria 
as cestas básicas, especificamente no 
quintal da casa. Ele não contava com a 
câmera que havia num estabelecimento 
próximo à casa, onde as imagens 
mostravam o próprio denunciante 
lançando as cestas básicas no quintal do 
adversário durante a madrugada.

No segundo, durante o período 
eleitoral, um candidato trafegava pela 
cidade com um carro e em alguns pontos 
estacionava o veículo e conversava com 
pessoas determinadas, durante a conversa 
abria uma mala preta e entregava alguns 
objetos. Foi aberta investigação e se 
concluiu que na mala havia somente 
papéis em branco e, perguntado ao 
candidato o motivo daquela conduta, este 
afirmou que simulava compra de votos 
para causar “febre” à oposição.
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CALENDÁRIO
Hoje é 17 de março de 2020, uma terça-feira; 
Dia Internacional da Marinha e Dia Nacional 
do Mel; Santo do Dia, São Patrício; Anjo do 
dia, HAIAIEL, da hierarquia angelical dos 
ANJOS. São os responsáveis pelos milagres 
que Deus deseja que sejam feitos aos homens. 
É o transmissor de Boas Novas e um promotor 
de mudanças; Fase da Lua, Minguante; 
Clima: Possibilidade de chuvas (67%) com 
4mm; Temperatura, com mínima variando 
entre 20 e 24ºC, e a máxima, entre 33 e 35ºC.

ADIADO
O projeto Judiciário em Movimento que 
aconteceria em Cáceres durante o decorrer 
dessa semana, foi adiado pelo presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
desembargador Carlos Alberto Alves Rocha. 
Em Ofício Circular emitido pelo TJ, todos os 
eventos e solenidades nos prédios do Poder 
Judiciários estão suspensos por 30 dias. A 
medida atende orientação da Organização 
Mundial da saúde (OMS) que declarou como 
pandemia a proliferação da doença pelo 
COVID-19. Além da suspensão de eventos, o 
documento orienta que a diretoria dos fóruns 
disponibilize frascos de álcool 70% em todos 
os balcões de atendimento das unidades 
judiciárias, que mantenha na sala de audiência 
apenas as pessoas necessárias, e fixe na 
entrada das salas de audiências e próximo aos 
balcões cartazes com orientação à população 
que serão encaminhados pelo TJMT.

RECEPÇÃO ACADÊMICA
Como medida preventiva, o Comitê 
Interdisciplinar de Acompanhamento da 
Unemat criado em virtude da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19) em conjunto 
com a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
decidiu adiar os eventos de recepção 
acadêmica que aconteceriam nos câmpus 
nesta semana. A medida visa evitar uma 
aglomeração maior dos acadêmicos e não 
trará prejuízo as atividades pedagógicas. A 
Unemat vem acompanhando e monitorando a 
evolução da epidemia para adotar medidas 
que se fizerem necessárias.

DESISTÊNCIA SENADO
O presidente da Associação Mato-grossense 
dos Municípios, Neurilan Fraga, abriu mão da 
candidatura ao Senado na eleição 
suplementar que vai ocorrer no dia 26 de abril.  
Em entrevista coletiva, Fraga explicou que 
desistiu do processo eleitoral por conta do 
prazo de filiação, informando que há cerca de 
dois meses estava construindo o projeto da 
candidatura majoritária, com o apoio de mais 
de 70 prefeitos. Porém de acordo com ele, se 
filiou ao Partido Liberal - PL no dia 18 de 
outubro de 2019, completando, assim, no 
próximo dia 18 de abril de 2020 os seis meses 
necessários para legitimar a candidatura. Mas 
o partido inseriu a filiação no sistema 
Filiaweb no dia 21 de novembro e esse 
i n t e r v a l o  p o d e r i a  d a r  m a rg e m  a  
questionamentos jurídicos que poderiam 
prejudicar a candidatura.

LOTE RESIDUAIS IR
Ontem iniciou o pagamento do crédito 
bancário para 72.546 contribuintes do lote 
multiexercício de restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF), contemplando 
restituições residuais referentes aos 
exercícios de 2008 a 2019. Para saber se teve a 
declaração liberada, o contribuinte deverá 
acessar a página da Receita na internet, ou 
ligar para o Receitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da declaração e ver se há 
inconsistências de dados identificadas pelo 
processamento .  Nessa  h ipótese ,  o  
contribuinte pode avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, mediante entrega 
de declaração retificadora.

Isso é só durante as campanhas. 
Se forem eleitos, no decorrer dos 
mandatos, é ainda mais espantoso e triste. 
Lima Barreto dizia que toda pessoa 
nasceu mais ou menos para ser um 
tiranozinho em qualquer coisa, trata logo 
de pôr pessoalmente em ação a autoridade 
de que é investido.

Então quando é  prefei to ,  
vereador, um brasileiro qualquer, de um 
lugarejo por aí, se veste de delírios 
cesarianos. Ocorre que – é preciso dizer o 
óbvio – na verdade eles não são César e 
nós não somos o Império Romano.

Ora, eleitor(a) amigo(a), não tem 
nunca a marca da grandeza os desvarios 
do poder. Com efeito, são chatos, 
medíocres e egoístas, tudo contra o 
espírito da Democracia. Fazemos 
eleições o tempo todo na vida… 
escolhemos a cada passo. Escolhamos 
mergulhados em espírito democrático. 
Com a lembrança de que os políticos 
corruptos e cesarianos não são de outra 
espécie, outra galáxia, formados por 
estranhas células; nós os conhecemos, são 
daqui, das nossas ruas, casas, escolas, 
bairros… e do espelho.

 ___***Emanuel Filartiga, Promotor de 
Justiça em Mato Grosso

A (des)graça das Eleições

Da nossa Conta
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Os donos da casa ainda 
chegaram aos 40. Isaque fez pivô 
para Gustavinho, que chutou 
prensado e facilitou a defesa de 
Gabriel.

L o g o  n o  i n í c i o  d o  
segundo tempo, o Luverdense 
ampliou o placar e dificultou 
ainda mais a vida do Mixto. 
Isaque foi até a linha de fundo, 
cruzou e a zaga não conseguiu 
afastar. Gustavo aproveitou a 
sobra e chutou uma bomba, sem 
chances para o goleiro alvinegro.

Por pouco, o Luverdense 
não ampliou. Após troca de 
passes no lado esquerdo, 
Gustavinho saiu na cara do 
goleiro e chutou pela linha de 
fundo. Aos 30, Samuel recebeu 
sozinho e foi avançando até bater 
com perigo. A bola saiu rente à 
trave do Misto. 

O terceiro veio aos 35. O 
Mixto errou na saída e perdeu a 
bola. Alan deu grande passe e 
Cauê fez o gol. O mesmo jogador 
ainda quase fez o quarto, aos 39. 
Ele entrou livre, bateu e o goleiro 
defendeu. No rebote, o próprio 
Cauê chutou de novo e a bola 
bateu na trave.

Já o Alviverde do Nortão garante 
a permanência na primeira 
divisão do Estadual, com 8 
pontos.Com o encerramento da 
última rodada, a fase do mata-
mata está definida: Cuiabá x 
Luverdense; União x Dom 
Bosco; Operário x Poconé e 
Sinop x Nova Mutum.
O jogo – Luverdense começou 
atacando, enquanto o Mixto 
tentava diminuir o ritmo do jogo. 
Aos 9, o Alvinegro teve chance 
em cobrança de falta que Válber 
levantou na área e a zaga do 
Luverdense afastou. Aos 13, 
Isaque cabeceou, em cobrança de 
falta, e a bola saiu pela linha de 
fundo.Aos 15, o goleiro do Mixto 
evitou o primeiro gol do 
Luverdense. Porém, o arqueiro 
não pôde fazer nada quando, logo 
na sequência, Juan cobrou 
escanteio e Isaque, dentro da 
pequena área, subiu mais que a 
zaga alvinegra para abrir o placar.

Aos 30, o Luverdense 
voltou a ameaçar. Após troca de 
passes, a bola sobrou para 
Almeida, que arriscou de fora da 
área, mas mandou longe do gol. 

 União empatou, em ORondonópolis, em 0 a 0 
com o Nova Mutum e os 

dois estão garantidos na próxima 
fase da competição. Com o 
empate e a vitória do Operário 

sobre o Sinop, o União fechou em 
terceiro a primeira fase e seu 
adversário será o Dom Bosco.

O Nova Mutum vai 
enfrentar o Sinop que  terminou a 
fase na quarta colocação. 

Estreante na Série A deste 
ano, o Mutum foi muito bem na 
primeira fase e, diferente de times 
tradicionais como Luverdense e 
Mixto, não passou sufoco. 

O Luverdense se salvou 
do rebaixamento quando goleou o 
Mixto. O time da capital amarga a 
segundona para o ano que vem.

O Cuiabá, que terminou a 
primeira fase como líder, encara o 
Luverdense no mata mata. O 
Operário pega Dom Bosco e 
Sinop 0 Nova Mutum.
C l a s s i f i c a ç ã o
1° Cuiabá – 21 pontos
2° Operário – 18
3° União – 17
4° Sinop – 14
5° Nova Mutum – 13
6° Poconé – 11
7° Dom Bosco – 11
8° Luverdense – 8
9° Mixto – 7 (rebaixado)
10° Araguaia – 3 (rebaixado)

Com o encerramento da última rodada, a fase do mata-mata está definida: Cuiabá x Luverdense; União x Dom Bosco; Operário x Poconé e Sinop x Nova Mutum
ÚLTIMA RODADA

Luverdense vence e manda Mixto
para 2ª divisão do Mato-grossense
Herbert de Souza/SN

Com vitória do LEC, Mixto cai para segunda divisão  

Nova Mutum enfrenta Sinop no mata a mata  

Foto: Assessoria

om a derrota o Mixto foi Crebaixado para a segunda 
divisão do Campeonato 

Mato-grossense. A equipe da 
capital perdeu para o Luverdense 

por 3 a 0, em partida disputada no 
estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde. Com o 
resultado, o Alvinegro da capital 
encerra participação na 

competição com 7 pontos e em 8º 
lugar. 
 O outro clube rebaixado 
nesta edição é o Araguaia, que 
ficou na lanterna, com 3 pontos. 

Foto: Gil Gomes

Só Notícias

CAMPEONATO ESTADUAL

União empata com Nova Mutum e vai
enfrentar o Dom Bosco no mata mata
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A Lua entra  na fase  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de mudanças positivas 
em projetos de médio prazo, 

especialmente os que envolvem 
publicações e viagens. O período pode 
estar relacionado com o lançamento de um 
novo produto de internet.

A Lua ent ra  na  fase  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de boas negociações e 
a c o r d o s ,  q u e  t r a r ã o  

mudanças importantes à sua vida material. 
O período pode estar relacionado com a 
finalização de um acordo envolvendo uma 
parceria financeira.

A L u a  e n t r a  n a  f a s e  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de maior envolvimento 
com amigos íntimos a 

qualquer atividade social. O período pode 
estar relacionado com a finalização de uma 
sociedade comercial ou relacionamento e as 
consequentes mudanças em sua vida.

A L u a  e n t r a  n a  f a s e  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de finalização de 
projetos de trabalho. Sua 

energia vital pode estar mais baixa, 
portanto, procure diminuir o ritmo. Cuide 
com mais carinho da alimentação e pratique 
exercícios moderadamente.

A Lua entra na fase Minguante 
em Sagitário e já recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro indicando dias em que 
você vai priorizar a vida 
íntima a qualquer atividade 

social, especialmente se estiver envolvido 
em um romance. Um projeto criativo pode 
ser finalizado e trazer mudanças positivas à 
sua vida.

A Lua  en t ra  na  fase  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de distanciamento da 
vida social e finalização de 

projetos de trabalho. Uma equipe de 
trabalho pode precisar de mudanças, que 
serão altamente positivas e vão  mostrar 
sua importância, com o decorrer do tempo.

A L u a  e n t r a  n a  f a s e  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias em que você vai preferir 
o silêncio e a solitude a 

qualquer compromisso. Se puder, diminua 
o ritmo e respeite seu estado de espírito. 
Você estará mais calado e interiorizado nos 
próximos dias.

A Lua entra na fase 
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de mudanças positivas 
em suas finanças. O período 

é ótimo para finalizar dívidas e organizar 
ganhos e gastos. Um projeto envolvendo 
o aumento de sua renda, pode ser 
concluído.

A Lua  en t ra  na  fase  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias em que você vai 
priorizar a solitude e a 

interiorização. Sua energia vital pode estar 
em queda e abrir espaços para vírus e 
bactérias oportunistas. Ótimo momento 
para cuidar da saúde integral.

A L u a  e n t r a  n a  f a s e  
Minguante em Sagitário e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de mudanças positivas 
em projetos profissionais e 

planos de negócios. O período pode estar 
relacionado com a finalização de um 
importante projeto, que trará as mudanças 
prometidas à sua vida. 

A Lua entra na fase 
Minguante em Sagitário e 
já recebe um ótimo aspecto 
de  Urano  em Touro  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

interiorização e necessidade de estar na 
intimidade de sua casa, junto dos seus. O 
período pode estar relacionado com uma 
queda da energia vital. Trabalhar em 
casa, pode ser mais produtivo.

A L u a  e n t r a  n a  f a s e  
Minguante em seu signo e já 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de queda da energia vital 
e algumas mudanças, que 

podem beneficiar sua saúde. Diminua o 
ritmo, medite e pratique uma atividade que 
una mente e corpo. O momento é de 
interiorização e abertura do coração.

HORÓSCOPO********** **********

Abraço especial  ao jovem Felippe 
Ruann Costaldi, que marcou mais um 
golaço no placar da vida e celebrou a  
data ao lado dos pais Julio e Vânia, dos 
amigos e colegas do Salesiano. Que seu 
ano seja maravilhoso e que a felicidade, 
o amor e a paz estejam sempre presentes. 
Feliz Aniversário!

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

By Rosane Michels

Os parabéns a socialite Ana Paula que 
brindou com os amigos mais uma 
primavera. Tim tim Ana, que os anos 
vindouros sejam plenos de realizações e 
conquistas.

Recebeu o carinho 
dos familiares e 
a m i g o s  p e l a  
passagem do seu 
natalício Paulo 
Fanaia a quem 
enviamos votos de 
felicidades. Que 
Deus lhe conceda 
saúde e muitos 
anos de vida. 

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

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

 O Parabéns ao  
rotariano Claudiney 
Tomazelli (Xonei)  pela 
passagem de mais um 
aniversário. Desejo um 
ano muito feliz e que 
você possa celebrar a 
vida hoje e sempre com 
saúde e paz.

***********

*********
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 direção do Hospital São Luiz Adivulgou na sexta-feira, nota a 
imprensa, onde alega atraso no 

recebimento de repasses públicos, o que 
tem gerado sérias dificuldades para a 
continuidade na prestação de serviço.

De acordo com a nota, 
atualmente, o hospital possui um déficit 
de R$ 8,5 milhões e enfrenta 
dificuldades para equilibrar o fluxo de 
caixa, pois faltam recursos para manter 
as contas em dia. 

Ainda nos últimos meses, o 
Hospital São Luiz tem buscado uma 
renegociação de cláusulas no contrato 
celebrado com o Estado, no que tange ao 
fluxo de repasse financeiro, mas não 
houve êxito até o momento e por último, 
quanto a morosidade do repasse pelo 
Estado que atualmente é feito entre 97 e 
120 dias após a prestação de serviços, o 
que dificulta que o hospital honre seu 
compromisso com fornecedores e a 
p e r m a n ê n c i a  d a s  e q u i p e s  d e  
profissionais médicos trabalhando no 
hospital.

Ainda consta, que a direção do 
Hospital São Luiz, diante de toda a 
situação,  vem pleiteando, junto à 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato 
Grosso, uma reunião para resolver 
ques tõe s  con t r a tua i s  que  s ão  
fundamentais para solucionar a crise, 
dentre elas, pede-se que o prazo de 
pagamento seja reduzido e que os 
repasses sejam regularizados. Segundo 

cobrança do provável crédito 
de outra empresa.

A atual gestão da SES informa 
que já existem tratativas que buscam 
soluções para o saneamento do possível 
crédito existente. Contudo, de acordo 
com a Secretaria Adjunta de Regulação, 
Controle e Avaliação, a Congregação 
Santa Catarina não atendeu, até o 
momento, as solicitações de prestação 
de contas; a instituição programou a 
data, mas não cumpriu.

Ainda no que se refere aos 
pagamentos, a SES informa que não há 
atraso nos repasses realizados pelo 
Estado, visto que as transferências estão 
dentro do prazo estipulado em contrato. 

a direção, a renegociação do 
contrato é fundamental para que o 
Hospital São Luiz tenha condições de 
cont inuar  pres tando serviço à  
comunidade.
Outra lado: Em resposta a nota 
divulgada pela Pró-Saúde, a Secretaria 
Estadual de Saúde  (SES-MT) esclarece 
que não há um débito no valor de R$ 8,5 
milhões junto à Associação Pró Saúde. 

O que, de fato, existe é um 
possível crédito de aproximadamente 
R$ 4 milhões, relativo aos anos 
anteriores a 2017, com a Congregação 
Santa Catarina – instituição que 
administrou o Hospital São Luiz até o 
ano de 2018. Nesta perspectiva, a Pró 

con t ra tos ,  vá r ias  ou t ras  
situações que dizem respeito ao 
cumprimento de prazos, conforme 
determina a lei. Para a gerente do setor, 
Vanilda Soares, “Há um esforço coletivo 
no sentido de fazer um trabalho de 
orientação a todos os gestores e 
professores  da rede municipal ,  
procurando esclarecer as dúvidas, em 
especial aos servidores mais novos, que 
tomaram posse recentemente, e que 
precisam conhecer as informações e 
normativas existentes”.

Para Nilza Egues, “Essa reunião 
possibilitou repasses muito importantes 
para os diretores da Rede Municipal, pois, 
uma tarefa para ser realizada com sucesso 
é preciso que todos os envolvidos 
conheçam os trâmites internos e 
colaborem no cumprimento dos prazos, a 
fim de que o trabalho em equipe alcance 
os resultados esperados. Queremos que 
haja uma interação entre escolas e 
Secretaria, e para isso estamos 
incentivando que cada setor faça os 
repasses de informações aos gestores, 
oriente sobre as normativas, para que os 
trabalhos fluam naturalmente e possamos 
colaborar com a administração”.

 Equipe Administrativa da AS e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Educação, coordenada pela 

professora Nilza Egues, esteve reunida no 
Auditório do Cefapro a fim de discutir 
planos de ação para o ano letivo, e 
também apresentar sugestões voltadas 
para a promoção de maiores resultados no 
desenvolvimento da educação municipal.

A Equipe de Monitoramento e 
Apoio às Instituições de Ensino falou das 
ações que pretendem desenvolver em 
todas as escolas do município, 
implantando a ferramenta do  PDCA - 
planejar (plan), fazer (do), checar (check) 
e agir (act) – desta vez, estendendo a 
a p l i c a ç ã o  d a  m e t o d o l o g i a  d e  
gerenciamento para a Educação Infantil, 
antes aplicada apenas no Ensino 
Fundamental. Essa mudança deverá 
acontecer devido o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas (INEP) ter acenado 
para uma possível avaliação na etapa da 
Educação Infantil a partir de 2021, 
atualmente, não obrigatória.A Secretária 
Municipal de Educação, Luzinete 
Tolomeu, esteve presente durante todo 
evento, apoiando e incentivando a 

iniciativa, “Quando todos estão 
comprometidos com o trabalho, 
engajados em realizar as ações com 
respeito ao outro, responsabilidade e 
eficiência, as coisas acontecem. Com 
certeza, propostas positivas, a atenção ao 
cumprimento de prazos e normativas, o 
conhecimento dos trâmites dos processos 
funcionais, contribuem para o efetivo 
alcance de melhorias na gestão”.

A Coordenadora Nilza Egues 
reconheceu o esforço e o empenho de 
todos os servidores nas suas respectivas 
funções, e reforçou a importância de 
pensar ações de trabalho que resultem em 
qualidade nas prestações de serviços. “É 
preciso reconhecer e identificar os 
problemas para buscar as soluções, 
verificando os fatores que interferem e 
prejudicam o bom andamento dos 
trabalhos e assim propor alternativas para 
melhorar o resultado”. 

A Equipe do setor de Gestão de 
Pessoas abordou sobre questões pontuais 
que envolvem a vida profissional dos 
professores e demais servidores, tais 
como férias, licenças, apresentação de 
atestados médicos, contratos, aditivos de 

credenciamento para a região 
de Cáceres, situação que permitirá a 
negociação de cláusulas contratuais 
junto aos prestadores de serviços.

A Secretaria de Estado também 
destaca que todos os pontos abordados 
nesta nota já foram tratados em reuniões 
presenciais com os representantes da 
região de Cáceres e do Hospital São 
Luiz; isto é, o Estado estabelece 
constante diálogo com os gestores da 
unidade e já toma as medidas cabíveis.

Por fim, a SES enfatiza que não 
será admitido o oportunismo em 
contexto relativo à corona vírus e a 
pressão junto ao Governo de Mato 
Grosso em pleitos nada republicanos.

É importante frisar que, do 
prazo de 90 dias que consta em 
documento oficial, 40 dias são 
demandados exclusivamente pelo 
Ministério da Saúde, que também 
protocola os pagamentos a serem 
efetivados pela gestão estadual.

Sobre a renegociação do 
contrato celebrado com o Estado, a SES 
esclarece que é irregular e ilegal alterar 
um documento desta natureza durante a 
vigência da prestação do serviço. Isto é, 
se a empresa se propôs a fornecer um 
serviço nos moldes contratuais 
apontados, ela também deve honrar o 
posicionamento assumido. 

Ainda assim, o órgão estadual 

Guimarães, proporcionando 
momentos de harmonia e alegria ao 
e v e n t o .
Conforme a delegada titular da Dedm, 
Judá Maali Pinheiro Marcondes, a 
atividade que reuniu cerca de 50 
pessoas, entre colaboradores e 
participantes, teve como principal 
objetivo elevar a autoestima e promover 
o autorreconhecimento das mulheres 
a s s i s t i d a s  p e l a  d e l e g a c i a .
“A Polícia Civil se preocupa com cada 
mulher atendida nesta unidade, por isso 
este evento foi criado para oportunizar o 
bem-estar a estas vítimas em situação de 
vulnerabilidade”, destacou a delegada 
de polícia.

Foram parceiros do evento: 
Manicure Jeane; Mônica Rocha Hair; 
Maurice Cabeleleira; Acadêmicos da 
Universidade Unopar; Casa da música; 
Mapili Decoração; Mary kay com a 
consultora Fernanda; O Boticário; Salão 
de beleza dos fios; Emanuely com 
produtos Hinode; Raissa Santos 
designer de sobrancelha; Léia Harmonia 
massagem; vereador Rosinei Neves e 

m comemoração ao Dia EInternacional da Mulher, a 
Polícia Civil de Cáceres, a 

Polícia Civil, por meio da Delegacia 
Especializada de Defesa da Mulher, 
promoveu na sexta-feira um evento para 
as vítimas atendidas pela unidade e 
também para servidoras. 
 Participaram do “Dia da 
Beleza” 30 mulheres vítimas de crimes 
de violência doméstica e familiar, que 
puderam usufruir de momentos 
especiais de bem-estar e autoestima.

O trabalho voluntário contou 
com a participação de diversos 
colaboradores, que disponibilizaram 
diferentes serviços voltados para os 
cuidados femininos, como manicure, 
penteado, maquiagem, massagem 
corporal e facial, design de sobrancelha, 
massagem redutora de medidas, entre 
outros. Todas as participantes receberam 
presentes doados por comerciantes de 
Cáceres. 

Na ocasião também houve a 
apresentação da banda musical “Casa da 
Música”, regida pelo músico Rodrigo 

EM NOTA 

Pró-Saúde alega que crise enfrentada pelo Hospital
São Luiz é gerada pelo atraso no repasse do Estado

Secretaria Estadual de Saúde do rebate nota divulgada pelo Pró-Saúde

Redação c/ Assessoria

Hospital São Luiz de Cáceres enfrenta crise  

 Foto: Arquivo

PLANO DE AÇÃO

Secretaria de Educação reúne com equipe técnica e
 gestores para orientações e trocas de experiências

Assessoria SME

Planos de ações para o ano letivo foram discutidos durante evento  

Foto: Assessoria

DEDM DE CÁCERES

Polícia Civil proporciona dia de bem-estar e
autoestima para mulheres vítimas de violência
Assessoria

Voluntários ofereceram vários serviços de beleza  

Foto: Assessoria
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merendeiras da rede 
pública de ensino.

O diretor da unidade, 
Marcelo Wagner de Oliveira, 
frisa que o projeto é importante 
para a ressocialização do 
reeducando. 

“Avalio como positivo 
o  t r a b a l h o ,  p o i s  o s  
r e c u p e r a n d o s  e s t ã o  
a p r e n d e n d o  u m a  n o v a  
profissão, pagando suas penas 

ais de mil peças de Mconfecção foram 
produzidas pelos 

reeducandos do Centro de 
Detenção Provisória (CDP) do 
munic íp io  de  Pontes  e  
Lacerda. Cinco recuperandos 
p r o d u z e m  o s  p r ó p r i o s  
uniformes, como também do 
hospital público da cidade e de 
uma escola municipal. 
 O serviço de corte e 

costura está vigente há um ano 
na instituição penal.

O projeto começou após 
capacitação oferecida pelo 
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
Aprendizagem Industrial 
(Senai). Dentre as peças 
c o n f e c c i o n a d a s  e s t ã o  
camisetas, calças, bermudas, 
lençóis ,  camisolas  para 
pacientes do hospital e toucas 
higiênicas para utilização das 

o n f i r m a n d o  Ccompromisso assumido 
com os Municípios do 

Consórcio, quando em visita a 
sede do Consórcio Nascentes do 
Pantanal em novembro de 2019, 
o Deputado José Medeiros 
enviou expediente ao Presidente 
Paulo Remédio no último dia 10, 
comunicando a indicação de 
emenda parlamentar impositiva 
no valor de R$ 1.350.000,00 
para aquisição de uma Usina de 
Asfalto.

A intenção do Consórcio 
Intermunicipal e de seus 
municípios é a aquisição de uma 
usina de micropavimento 
asfáltico, móvel, implementada 
em chassi  de caminhão,  
possibilitando atender o plano 
de  ação dos  munic íp ios  
consorciados na melhoria da 
infraestrutura asfáltica, com 
eficiência, qualidade ao menor 
cus to .  “Agradecemos ao  
Deputado José Medeiros. Esta 
usina de asfalto será de grande 
ajuda aos municípios do 
Consórcio. Vai possibilitar aos 
prefeitos recuperar o asfalto das 
ruas com qualidade e levar o 
benefício do asfalto ao maior 
número de moradores com 
redução de riscos à saúde e 
melhoria na auto estima e 
q u a l i d a d e  d e  v i d a  d a  
população”, declarou o Paulo 
Remédio, prefeito de Glória 
D'Oeste e Presidente do 
Consórcio. No ofício Medeiros 
recomenda o cadastramento da 
proposta na Plataforma + Brasil 

até o dia 15 de março (o 
que já foi atendido pelo 
Consórcio), que em razão das 
eleições municipais deste ano, 
os beneficiários deverão atender 
a Portaria Interministerial nº 
04/2020 quanto a aprovação dos 
projetos e liberação dos recursos 
das emendas impositivas, 
possibilitando a celebração do 
convênio e liberação dos 
recursos no mês de junho/2020.

O Consórcio deverá 
formar uma câmara técnica 
composta de engenheiros dos 
municípios consorciados para 
construir o plano de ação e 
realizar oficina de capacitação 
técnica para tirar a maior 
produtividade do equipamento.

O Consórcio já possui 
conjunto de equipamentos para 
pavimentação asfáltica, de uso 
c o m p a r t i l h a d o  p e l o s  
municípios, sendo dois rolos 
compactadores, espargidor de 
asfalto e distribuidor de 
agregado, que tiveram origem 
d e  r e c u r s o s  d e  e m e n d a  
parlamentar dos Ex-Senadores 
Blairo Maggi e Cidinho Santos 
em 2016. Serão beneficiados 
com a usina de asfalto os 
municípios consorciados de 
A r a p u t a n g a ,  C á c e r e s ,  
Curvelândia, Figueirópolis 
D'Oeste,  Glória D'Oeste,  
Indiavaí,  Jauru,  Lambari  
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, 
Porto Esperidião, Reserva do 
Cabaçal, Rio Branco, Salto do 
Céu e São José dos Quatro 
Marcos.

d i g n a m e n t e  e ,  a o  
mesmo tempo, fazendo algo de 
bom para a sociedade”, 
declara.

possui 250 homens. 
São  u t i l i zadas  na  

produção seis máquinas de 
costura.

INCLUSÃO SOCIAL

Reeducandos de Lacerda confeccionam
roupas para escola e hospital públicos

O serviço de corte e costura está vigente há um ano na instituição penal; cinco recuperandos são os responsáveis pela produção

Assessoria SESP

São confeccionadas camisetas, calças, bermudas, lençóis  

Foto: Sesp-MT 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Municípios serão beneficiados com a usina de
asfalto do Consórcio Nascentes do Pantanal

Assessoria

Usina será adquirida com emenda parlamentar impositiva   

Foto: Ilustrativa
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

 governador Mauro OMendes assinou, na 
tarde desta segunda-

feira (16), o Decreto nº 
407/2020 que estabelece as 
medidas que serão adotadas 
pelo Governo do Estado na 
prevenção e combate ao 
Coronavírus.
As principais ações adotadas 
são:
1- Criação do Gabinete de 
Situação, coordenado pelo 
governador e integrado pelos 
secretários de Estado da Casa 
Civi l ,  Saúde,  Segurança 
Pública,  Planejamento e 
Gestão, Fazenda, Educação e 
PGE;
2- Suspensão das aulas na rede 
estadual, municipal e superior 
de ensino no período de 23 de 
março a 5 de abril, a título de 
antecipação de recesso/férias;

3 - Suspensão da participação 
de servidores nas atividades de 
capacitação, treinamento ou 
eventos, tanto internacional 
quanto interestadual;
4 - Suspensão dos eventos 
realizados pelo Estado, em 
ambiente fechado, com público 
superior a 200 pessoas e 
recomendação para a não 
realização por parte do setor 
privado;
5 - Servidor com suspeita de 
contaminação f icará  em 
isolamento domiciliar. Além 

disso, os servidores que 
r e t o r n a r a m  d e  v i a g e n s  
internacionais ou que tenham 
tido contato com pessoas 
contaminadas ficarão pelo 
regime de teletrabalho pelo 
período de 14 dias;
6 - Requisição administrativa de 
serviços de saúde, profissionais 
de saúde e equipamentos;
7 - Autorização para realização 
de despesas, para aquisição de 
bens/serviços/insumos de 
saúde,  com dispensa de 
licitação.

ma mulher de 33 anos foi Ubrutalmente assassinada 
com oito golpes de faca, 

pelo ex-namorado que não 
aceitava o fim do relacionamento 
amoroso. O crime aconteceu por 
volta das 08h deste domingo (15), 
na cidade de Pontes e Lacerda.

A vítima, identificada 
como Carmeli ta  Timóteo,  
morava com o filho de pouco 
menos de um ano. Ela estava 
sozinha em casa quando o crime 
aconteceu. 

Segundo os peritos, oito 
facadas atingiram seu corpo, mas 
ela teve dedos e mãos cortadas 
quando tentava se defender dos 
golpes.

A Polícia Militar esteve 
no local do crime e contou à 
imprensa que tudo começou na 
noi te  de  sábado,  quando 
Carmelita estava com algumas 
amigas em uma festa. 

Devido a chegada do ex-
namorado de Carmelita no local, 
ela se despediu e foi embora para 
sua casa. Não contente com a 
saída, o suspeito foi até a casa 
onde a mulher mora.

Ele chegou, tentou entrar, 
mas as amigas não deixaram. 
Com isso ele foi embora, mas 
acabou voltando. Na manhã deste 

domingo, ele foi até a 
residência da vítima de moto-taxi 
e entrou na casa pulando o muro. 
“Eles discutiram e a vítima 
insistia em dizer que não queria 
voltar. Por isso ele foi até a 
cozinha da casa, se armou com 
uma faca e agrediu a mulher. 
Foram oito facadas no peito, 
barriga, ombro e costas. Além dos 
cortes que atingiu a mão e os 
dedos da vítima que lutou para 
não ser morta, mas não teve 
jeito”, contou um dos policiais 
que atendeu a ocorrência.

O suspeito é identificado 

apenas como Gabriel. Ele 
fugiu do local a pé e não foi 
encontrado até o fechamento 
desta matéria. A mulher, que 
trabalhava em um frigorífico da 
cidade, deixa um filho com 
menos de um ano de idade.

Abalada, a família não 
quis falar com a imprensa. Os 
policiais estiveram no local, 
isolaram a área e começaram a 
investigar o fato. 

O corpo foi levado para 
ser necropsiado pela Politec de 
Pontes e Lacerda e  liberado para 
os procedimento fúnebres.

poiadores do presidente ABolsonaro se reuniram na 
Praça Barão do Rio 

B r a n c o  n a  m a n h ã  d e s t e  
domingo,15 em Cáceres. O ato 
foi convocado pelo presidente a 
fim de pressionar deputados 
federais e senadores para 
conduzirem suas ações em 
Brasília querendo mexer nos 
orçamentos. 

Uma das apoiadoras, 
Selma Cintra, conta que a 
população precisa se inteirar do 
que está acontecendo para o 
Brasil não cair nas atitudes da 
velha política. Vicente Junior, 
colocou que a população precisa 
formar opiniões sobre os que os 
políticos estão debatendo, pois se 
trata do futuro de uma nação. 

O jovem acadêmico de 
Direito da Unemat, Lucas 
Correia, também manifestou que 
é a hora da população acordar e 

participar mais.
" S e  a  p o p u l a ç ã o  

participar, começa a melhorar as 
coisas para todos nós".
O cacerense Deived Bento, 
colocou que os formadores de 
opiniões estão crescendo nos 
temas que envolvem a política e 
que isso é necessário para 
melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores. 

Já o Ativista Jozair 
Sebastião, fez o apontamento que 
o eleitor está amadurecendo e não 
será influenciado como antes, 
desta mesma forma, os temas 
discutidos em Brasíl ia,  a 
população está atenta. 
Os organizadores do evento, 
a t e n d e r a m  o  p e d i d o  d o  
Presidente Bolsonaro para não 
promoverem aglomeração e 
nesse sentido, foi convidado 
representações de segmentos 
para o ato em Cáceres.

PANDEMIA

Governo assina Decreto com medidas
preventivas no combate ao Coronavírus

Decreto nº 407/2020 que estabelece as medidas que serão adotadas pelo Governo do Estado na prevenção e combate ao Coronavírus

Assessoria

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, assina Decreto com medidas em relação ao Coronavírus   

Foto: Arquivo

SANGUE FRIO

Homem não aceita fim de relacionamento
e mata mulher com 8 facadas em Lacerda
Max Aguiar

Vítima teve dedos cortados ao tentar se defender  

Foto: Reprodução

ATO PÚBLICO

Apoiadores de Bolsonaro
 realizam ato em Cáceres
Assessoria

Ato público marcou apoio ao presidente Bolsonaro   

Foto: Assessoria

 A direção do Hospital São Luiz 
divulgou na sexta-feira, nota à imprensa, 
onde alega atraso no recebimento de 
repasses públicos, o que tem gerado 
sérias dificuldades para a continuidade na 
prestação de serviço. Em resposta, a 
Secretaria Estadual de Saúde  (SES-MT) 
esclarece que não há um débito no valor 
de R$ 8,5 milhões junto à Associação Pró 
Saúde. 

Página 03

CÁCERES-MT,  TERÇA-FEIRA 17 DE MARÇO DE 2020

ANO 58 - Nº 10.637

Três traficantes são presos por agentes da PRF e policiais militares 
de Tangará da Serra e Campo Novo dos Pareceis, durante ação na BR 364. 
Na ação também foram apreendidos 253 tabletes de cocaína, 
aproximadamente 274 quilos. Página 04
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 Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, a Polícia Civil 
de Cáceres,  por meio da Delegacia 
Especializada de Defesa da Mulher, 
promoveu  evento para as vítimas 
atendidas pela unidade e também para 
servidoras. De acordo com a delegada 
Judá Maali Pinheiro Marcondes a 
atividade reuniu colaboradores e 
mulheres assistidas pela delegacia

Uma mulher de 33 anos foi brutalmente assassinada com oito 
golpes de faca, pelo ex-namorado que não aceitava o fim do 
relacionamento amoroso. O crime aconteceu por volta das 08h deste 
domingo (15), na cidade de Pontes e Lacerda. Página 06

O Governador Mauro Mendes assinou ontem, decreto 
estabelecendo medidas preventivas temporárias de enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19) que deverão ser seguidas pelos órgãos e população 
em geral. Entre as determinações divulgadas no documento estão a 
suspensão de aulas na rede estadual, municipal e superior de ensino, 
Suspensão dos eventos realizados pelo Estado, em ambiente fechado e 
recomendação para a não realização por parte do setor privado, criação de 
gabinete de situação, entre outros. Página 06

PANDEMIA

Governo assina Decreto com medidas
preventivas no combate ao Coronavírus

Medidas preventivas visam evitar que vírus se alastre e cause prejuízos à população

Medidas foram anunciadas no fim da tarde de ontem   

Foto: Mayke Toscano

IMPASSE

Pró-Saúde alega que crise enfrentada pelo Hospital
São Luiz é gerada pelo atraso no repasse do Estado

Nota à imprensa da Pró-Saúde 
é rebatida pela SES-MT  

Foto: Arquivo

DEDM DE CÁCERES

Polícia Civil proporciona dia de bem-estar e
autoestima para mulheres vítimas de violência

Delegada Judá Maali 
Pinheiro Marcondes  

Foto: Assessoria

FIM DA LINHA

Droga carregada em Mirassol é apreendida
em Campo Novo do Parecis, e 3 são presos

274 quilos de cocaína apreendidos  

Foto: Gefron

SANGUE FRIO

Homem não aceita fim de relacionamento
e mata mulher com 8 facadas em Lacerda

Vítima não teve nem chance de se defender  

Foto: Reprodução
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