
Inflação, segundo a Associação Brasileira 
de Entidades de Mercados de Capitais (ABIMA), 
1% ao mês, aumento de 30% no quilo do frango, 
café, carnes bovina e suína, arroz, milho, trigo e 

Claro que o sugestivo título, e, modéstia à 
parte, merece nossas escusas aos saudosos 
palhaços Abelardo Pinto, o Piolin, George Savalia 
Gomes, o Carequinha e Waldemar Seyssel, o 
Arrelia, diante das atitudes e omissões covardes de 
muitos dos nossos empregados lá no Congresso, 
surdos,  cegos e mudos, frente ao Estado de Circo 
plantado e implantado em nossa economia, cujos 
frutos podres, colhemos nós, o povo, no dia a dia 
das remarcações de preços. Na ressaca do Dia da 
Cachaça (13/09), o dia 14 de setembro, registra o 
Dia da Cruz, analogicamente, simbolizando como 
referência, a cruz que carregamos, indefesos 
consumidores, em contrapeso às sacolas medianas, 
cujo interior, nos leva uma semana de salário 
mínimo. Também sugestivo, a data de 14 de 
setembro, como o Dia do Frevo, haja vista o 
rebolado nas pesquisas de preços pelas donas de 
casa nos Pegue-Pagues da vida. Resta o consolo de 
registrar na mesma data o Dia de Nossa Senhora das 
Dores, para que ela atenue tantos dilemas do 
cotidiano. Exagero? Never! Basta o analfabeto 
político cair na real da atualidade. 

Longe de plagiar José Simão da Band, no 
real, a situação está tão grave que tem vampiro 
atacando banco de sangue porque anda enjoado de 
groselha; variante voltando a rodar pelas ruas da 
cidade ameaçando atropelar pedestres incautos sem 
máscara e etc. E o custo da vida pela hora da morte, 
tem banana comendo o macaco. Até parece que 
estamos num Estado de Circo, tamanha a palhaçada 
dos maus políticos e seus apaniguados, metendo as 
mãos no bolso e na bolsa dos consumidores. Como 
nunca fomos de Fake-News, vamos ao roteiro da 
nefasta atualidade que não nos deixa, e jamais 
pretendemos, mentir. 

soja este ano; o INPC para quem ganha até cinco 
salário mínimo, (a maioria), já chegou aos 10, 42%; 
com o aumento da energia, o IPCA, ameaça chegar 
em outubro nos 11%.  

Enquanto isso, os gestores responsáveis 
por este Estado de Circo, pagos a peso de ouro pelos 
nossos impostos, pouco ou quase nada tem feito 
para ajudar seus patrões, nós. Pra fechar as datas 
especiais, ditas comemorativas, com certeza pelos 
marajás tupiniquins, 15 de setembro registra o Dia 
da Democracia, termo originário do grego Demo, 
povo, Kratia, poder. 

Neste sentido o artigo 1º § parágrafo 
único da nossa carta magna diz que:"Todo poder 
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Prática muito comum nas grandes 
cidades é a queima de resíduos sólidos (lixo) 
descartados indevidamente ou da vegetação seca 
em áreas urbanas com o intuito de limpeza ou 
redução de volume do material depositado em 
terrenos baldios. 

Como consequência pode haver a 
liberação de substâncias tóxicas e partículas com 
grande potencial de dispersão e deposição 
conforme o tipo de material incinerado, podendo 
ser liberados gases altamente poluentes para a 
atmosfera, como os chamados gases de efeito 
estufa ou bloqueadores de calor, como o gás 
carbônico ou dióxido de carbono (CO2), o metano 
(CH4) e o óxido nitroso (N2O), podendo atingir 
lugares mais distantes e o lençol freático, rios e 
outros mananciais, contaminando-os. 

Em tempos de pandemia, o número de 
pessoas que desenvolveram problemas 
respiratórios, após serem diagnosticadas com o 
coronavírus, cresceu, havendo piora no quadro de 
saúde ou dificuldade na recuperação devido ao 
potencial tóxico advindo das queimadas urbanas. 

No contexto atual, em que enfrentamos 
sérias consequências advindas da pandemia da 
Covid 19, é importante esclarecer e alertar acerca 
da proibição de queimada no meio urbano e o 
papel dos Municípios em seu controle e 
prevenção. 

Em Mato Grosso, está vigente a 
proibição do uso de fogo para limpeza e manejo 
em todo o seu território, determinada pelo decreto 
estadual nº 938/2021, que declarou estado de 
emergência ambiental nos meses de maio a 
novembro de 2021 e dispôs sobre o período 

No entanto, grandes incêndios ocorridos 
no meio urbano podem ser provocados a partir da 
prática de queima de folhas e lixos nos quintais ou 
em terrenos baldios, causando prejuízos aos seres 
humanos, à flora e à fauna, inclusive para animais 
domésticos que sofrem por serem mais sensíveis à 
fumaça. 

No Município de Cuiabá, a queimada em 
imóveis urbanos é tipificada como infração 
adminis t ra t iva ,  com prev isão  na  Le i  
Complementar 04/92, em seus artigos 610 e 610-
A, sendo que o artigo 447 da mesma norma impõe 
aos proprietários de lotes vagos (terrenos baldios) 
o dever de manutenção, devendo efetuar sua 
limpeza, fechamento e devida conservação e 
destinação de seu imóvel, a fim de evitar a 
incidência de fogo acaso ocorrido em seu entorno 
ou advindo de evento natural. 

proibitivo de queimadas. 
No entanto, o que muitos desconhecem é 

que, na zona urbana, a prática de queimadas 
realizada em terrenos e imóveis urbanos, além de 
prejudicial à saúde e ao meio ambiente, é crime, 
conforme dispõe o artigo 250 do Código Penal 
(Decreto Lei 2848/40): “causar incêndio, expondo 
a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem e a pena é de reclusão de 3 a 
6 anos e multa”, sendo que a Lei de Crimes 
Ambientais (lei 9.605/98) também dispõe, em seu 
artigo 54, o seguinte: “causar poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora a pena é de 
reclusão, de um a quatro anos e multa”. 

Necessário destacar que, no direito 
ambiental, vigora o princípio da culpa objetiva, 
sendo necessário demonstrar apenas a ocorrência 
do dano (queimada) para que haja a devida 
responsabilização do proprietário do imóvel, 
cabendo ao mesmo o devido zelo, devendo efetuar 
sua limpeza e manutenção. 

Há, ainda, em Cuiabá, o Programa 
Municipal de Prevenção e combate às queimadas, 
executado pelas secretarias de Ordem Pública, por 
meio da Defesa Civil, pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento urbano e 
sustentável e pela Secretaria de governo, 
fornecendo reforço com viaturas, equipamentos e 
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EDITORIA

GANHA TEMPO

TRÂNSITO

REDUÇÃO ICMS ENERGIA

Em breve o Ganha Tempo que hoje oferece 
os serviços do Sine, Junta de Serviço 
Militar, Politec, TER, Habitação, Cecad, 
Procon, Águas do Pantanal e Detran, 
passará a contar com outros serviços 
visando facilitar a vida dos munícipes, é o 
que assegura a prefeita Eliene Liberato e o 
secretário de Assuntos Estratégicos Claudio 
Donatoni. Em fase de instalação, o espaço 
já está sendo organizado, bem como o 
treinamento da equipe para oferecer 
atendimento de qualidade. Os novos 
serviços serão Reurb, Refiz, Cartão SUS e 
atendimentos relacionados a Procuradoria 
Fiscal. O Ganha Tempo está situado na Rua 
Marechal Deodoro e funciona no horário 
das 08h às 17h, sem intervalo de almoço. 
Maiores informações podem ser solicitadas 
através do telefone (65) 3221- 1100. 

Vereadores entregaram nas mãos do 
Deputado Valmir Moretto,  ofício 
solicitando que o parlamentar faça gestão 
junto ao Governo do Estado para a 
implementação dos Free Shops em 
Cáceres, que até o momento ainda está só 
no papel. A iniciativa da instalação dos Free 
Shops começou em 2019, quando uma 
portaria do Ministério do Desenvolvimento 
Regional incluiu as cidades de Cáceres e 
San Matias na modalidade de "cidades 
gêmeas". À época, na gestão de Rubens, a 
Câmara de Cáceres realizou audiências e 
solenidades junto aos Poderes Executivo e 
Legislativo de San Matias para discutir a 
parceria. O documento é de autoria do 
vereador Rubens Macedo e assinado pelo 
presidente vereador Professor Domingos.  

A Indicação apresentada pelo deputado 
Ulysses Moraes ao governo do Estado, 
solicita a redução das alíquotas de ICMS 
incidentes sobre a conta de energia, no 
período em que se opere a bandeira 
vermelha. O objetivo da indicação é zerar o 
impacto da bandeira tarifária nesse período, 
minimizando os gastos no bolso do 
contribuinte. Segundo o parlamentar isso já 
acontece em Mato Grosso do Sul, em sua 
justificativa ressalta que o Estado já tem um 
alto índice de arrecadação, desse modo esse 
imposto não irá gerar muito impacto nas 
contas públicas. Agora é aguardar a 
decisão.  

AUXÍLIO EMERGENCIAL

FREE SHOPS

O desrespeito no trânsito, bem como o 
excesso de velocidade praticado por muitos 
condutores, leva o vereador Manga Rosa 
solicitar do Executivo a construção de uma 
passarela ou quebra-molas na Avenida 
Nossa Senhora do Carmo, no bairro do 
Junco. De acordo com o parlamentar a 
indicação visa reduzir a velocidade dos 
veículos facilitando assim a travessia de 
transeuntes e ciclistas e que atende uma 
reivindicação dos moradores do local. A 
indicação foi aprovada por unanimidade 
por todos os vereadores.  

Trabalhadores informais e inscritos no 
Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) nascidos em 
julho já podem sacar a quinta parcela do 
auxílio emergencial 2021. O calendário é 
organizado em ciclos de crédito em conta e 
de saque em espécie, de acordo com o mês 
de nascimento. O saque pode ser feito nas 
agências da Caixa, lotéricas ou nos 
correspondentes Caixa Aqui. Para realizar o 
saque em dinheiro, é preciso fazer o login 
no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção 
“saque sem cartão” e “gerar código de 
saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a 
senha para visualizar o código de saque na 
tela do celular, com validade de uma hora. 

pessoal, atuando no combate ao fogo, bem como 
orientando as comunidades sobre os perigos de 
queimadas irregulares e fornecendo ferramentas 
práticas para a prevenção das queimadas, sendo 
firmada parceria com o Corpo de bombeiros, 
contando com apoio de brigadistas voluntários e 
de servidores das secretarias municipais. 

Ao Poder Público Municipal, é 
importante a atuação no controle e prevenção, 
devendo orientar a população e realizar a 
fiscalização e aplicabilidade da lei ambiental para 
responsabilização dos infratores. 

De forma preventiva e antes do período 
de incidência de queimada, os Municípios devem 
atuar com maior rigor na fiscalização dos terrenos 
urbanos, a fim de impedir acúmulo de lixo e de 
vegetação propícios à incidência de queimadas, 
devendo realizar notificações de proprietários de 
terrenos baldios para que realizem a limpeza de 
seus imóveis, contribuindo para que não ocorram 
queimadas no meio urbano. 

Desse modo, necessário o esforço 
conjunto do Poder Público Municipal, de órgãos 
públicos e da população, buscando a mudança de 
atitude e a eliminação da prática de queimadas de 
nosso cotidiano, devendo ser adotada educação 
ambiental e em saúde pública pelos Municípios, 
com divulgação através de instituições de ensino, 
órgãos públicos e empresas, dentre outras 
entidades sociais, sendo que o Poder Público 
municipal tem um papel de destaque devido ao 
potencial de mobilização social a fim de garantir a 
todos o “direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida”. 

___*** Patrícia Cavalcanti Albuquerque é 
procuradora especializada de assuntos fundiários, 
ambientais e urbanísticos do município de Cuiabá, 
mestre em Direito Agroambiental pela UFMT  
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In-fine, panis et. circensis, como diziam 
os romanos, que parte da galera não está nem aí, e, 
por isso, eles, os maus políticos estão lá. Pense 
nisso, que em 2022, além de Copa, teremos também 
eleições, hora de chutar o pau da barraca do circo. 

emana do povo, que o exerce por meio de seus 
representantes eleitos, nos termos da Constituição 
vigente". Obvio, que na realidade se trata 
infelizmente de uma letra morta no que tange aos 
compromissos de nossos ditos representantes, 
muitos dos quais, apenas preocupados com seus 
interesses pessoais e ou particulares e a mantença 
do Estado de Circo, característica de nosso 
governo. 

A queimada urbana e a Covid 19 

Estado de Circo 
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A l é m  d o s  d a d o s 
identificação da instituição e de 
seu representante  legal ,  o 
formulário de inscrição solicita 

todo o Estado estão interessadas 
em receber esse fomento para 
melhorar sua atuação junto às 
comunidades. O check list do 
formulário de inscrição facilita o 
processo de inscrição”, comenta 
Mônica. 

organizações sociais com prêmio 
de R$ 30 mil para cada uma.  

D e  a c o r d o  c o m  a 
coordenadora  de  Pol í t icas 
Esportivas e de Lazer da Secel, 
Mônica Teixeira, os dados e 
perguntas a serem preenchidos no 
formulário de inscrição ajudam a 
conduzir a apresentação de 
projetos. 

“Muitas associações de 

s  i n s t i t u i ç õ e s  q u e Adesenvolvem projetos 
esportivos de interesse 

social têm até o dia 23 de 
setembro de 201 para se inscrever 
no edital Pontos de Esporte e 
Lazer. A seleção pública realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer (Secel) 
conta com investimento total de 
R$ 1,2 milhão e irá contemplar 40 

assinados devem ser entregues, 
pessoalmente ou por via postal, 
e m  e n v e l o p e  l a c r a d o  n o 
Protocolo da Secel, que fica na 
avenida  José  Monte i ro  de 
Figueiredo (Lava Pés), 510, 
bairro Duque de Caxias, em 
Cuiabá. 

N a  a v a l i a ç ã o  d o s 
projetos, serão consideradas e 
pontuadas informações que 
evidenciem o atendimento às 
diretrizes do Ponto de Esporte, 
como por exemplo, o acesso às 
práticas esportivas e a promoção 
da autoestima, do sentimento de 
pertencimento e de cidadania.  

Também fazem parte dos 
critérios de seleção a abrangência 
da iniciativa, experiência do 
proponente ,  adequação do 
orçamento e viabilidade do plano 
de trabalho,  bem como os 
i m p a c t o s  e  b e n e f í c i o s 
econômicos e sociais do projeto. 

A seleção dos projetos  - Serão 
c o n t e m p l a d a s  p r o p o s t a s 
desenvolvidas nos mais diversos 
campos ou áreas temáticas, que 
i n c l u e m  E s p o r t e  e  M e i o 
ambiente, Esporte Populares e 
T r a d i c i o n a i s ,  E s p o r t e  e 
Coletividade, Esporte Interracial, 
Esportes indígenas, Esporte e 
infância e Esporte de Inclusão. 

respostas a questões sobre as 
atividades desenvolvidas, como 
público beneficiado, alcance das 
ações, estrutura física disponível 
e formas de mobilização e 
articulação. Também é necessário 
apresentar o projeto e seu plano 
de trabalho, contendo objetivos, 
metodologia de trabalho, prazo 
para execução de atividades, 
equipe técnica, dentre outras 
informações. 

Podem par t ic ipar  da 
s e l e ç ã o  p ú b l i c a  s o m e n t e 
organizações sociais sem fins 
lucrativos que desenvolvem as 
atividades esportivas em Mato 
Grosso, tenham no mínimo dois 
anos de existência e estejam 
cadastradas no Sistema Estadual 
de Desporto.  Já o processo de 
solicitação de Cadastro ou 
Recadastramento no Sistema 
Estadual de Desporto, sob a 
responsabilidade do Conselho 
Estadual do Desporto de Mato 
Grosso (CONSED), pode ser 
acessado no site da Secel. 

O  e d i t a l  P o n t o  d e 
Esportes e Lazer completo e os 
anexos com formulários para 
preenchimento estão disponíveis 
em .www.secel.mt.gov.br/editais

O s  d o c u m e n t o s 
devidamente preenchidos e 

Podem participar organizações sociais sem fins lucrativos que desenvolvem atividades esportivas   

Foto: Cida Rodrigues

INVESTIMENTO

Inscrições para o edital Pontos de Esporte  
e Lazer seguem abertas até 23 de setembro 
Assessoria 
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tudo igual.
Aos 22, saiu o gol da 

vitória. Jenison após receber a 
bola de cabeça de Rafael, 
balançou a rede adversária, 
marcando 2 a 1 para o Cuiabá. 

Na próxima rodada, dia 
20,  o  Cuiabá enfrenta  o  
Fluminense, na Arena Pantanal, 
às 20h, com o atacante Elton fora 
do confronto, em virtude do 
terceiro amarelo. 

Elton será substituído por 
Rafael Papagaio. 

Aos 33, o Juventude 
aumentou o ritmo  porém o 
Dourado se segurou na defesa 
mantendo o resultado fora de 
casa.  

pontos e sobe para 7ª posição no 
Brasileirão, um ponto atrás do 
Corinthians. O Juventude soma 
23 pontos.  

O time gaúcho em busca 
do empate fez um golaço, 
Guilherme Castilho chutou forte 
não dando nenhuma chance ao 
goleiro do Dourado, deixando 

Quintero do Juventude 
abriu o placar para o Cuiabá com 
gol contra.  No segundo tempo, o 
técn ico  do  Dourado ,  fez  
mudanças, colocando Yuri no 
lugar de Auremir e João Lucas 
substituiu Lucas Ramon.  

O jogo começou bem 
movimentado no primeiro tempo 
e foi finalizado aos 47 minutos. 
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A s  d u a s  e q u i p e s  
chegaram a final em condições de 
igualdade, porém os meninos do 
Alvinegro da Vargas fizeram 
bonito e venceram o confronto 
por 2 a 1, assegurando a vantagem 
para o jogo de volta.   

p ó s  c l a s s i f i c a ç õ e s  Aemocionantes para a final 
do Campeonato Mato-

grossense Sub-19, Mixto e 
Atlético duelaram no domingo 
pelo jogo de ida em busca do 
título.  O confronto entre os 
finalistas Mixto e Atlético 
aconteceu no estádio Dito Souza, 
em Várzea Grande.  

Os árbitros Luiz Paulo 
Pinheiro, auxiliado por Fábio 
Rubinho e Renan Angelim foram 
escalados para apitarem o duelo.  

Os autores dos gols que 

marcado para o próximo sábado, 
onde as duas equipes voltam para 
o duelo final que decide o título da 
categoria. 

deram a vitória ao Mixto foram 
Bruno Veneno e Rodriguinho. 
Mathias ainda diminuiu para o 
Atlético.  O jogo de volta está 

SÉRIE A

Cuiabá vence o Juventude por 2 a 1 
e sobe para 7ª posição no Brasileiro 

Na próxima rodada, dia 20, o Cuiabá enfrenta o Fluminense, na Arena Pantanal, às 20h

Da Redação 

Cuiabá vence pela 3ª vez consecutiva no Brasileirão  

Foto: Assessoria

Com vitória por 2 a 1, Mixto larga 
 na frente na disputa pelo título  

SUB 19

Da Redação 

O jogo de volta será neste sábado no Dito Souza 

Foto: Assessoria

 Cu i abá  venceu  o  OJuventude, no Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul 

vitória do Cuiabá, que também 
bateu o Santos e o Palmeiras. 
Com a vitória, o Cuiabá soma 27 

(RS) por 2 a 1, em jogo válido 
pela 20ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Essa é a terceira 

 Nova Mutum empatou, Oem 1  a  1 ,  com o  
U b e r l â n d i a  p e l o  

do Sabiá, em Minas Gerais. 
O Mutum vencia a partida 

até aos 54 minutos do segundo 
tempo, com o gol de Felipe 
Augusto, mas, Ingro, de pênalti, 
deixou tudo igual no placar.  A 
partida terminou o primeiro 
tempo sem gols. Já no segundo, 
Felipe Augusto aos 16 minutos 
abriu o placar para o Nova 
Mutum. O empate veio nos 
acréscimos, quando a arbitragem 
marcou pênalti em favor do 
Uberlândia que não desperdiçou a 
chance e tremeu a rede do time 
mato-grossense, deixando o 
placar tudo igual.  O confronto de 
volta está marcado para este 
domingo, às 15h, no estádio 
Valdir Wons. 

confronto de ida da 2ª fase do 
Campeonato Brasileiro da Série 
D. O jogo foi no estádio Parque 

Da Redação 

BRASILEIRO

Após empate, Nova Mutum decide vaga 
 para próxima fase da Série D em casa 

Time joga domingo no Valdir Wons  

Foto: Assessoria
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O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
amplamente benéficas e 
transformadoras, que podem 
trazer uma grande alteração 

em sua rotina, especialmente no trabalho. 
Um novo emprego ou projeto pode ser 
aprovado a qualquer momento.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
significativas nos assuntos 
do coração. Se estiver só, um 

romance que vem sendo desenhado pelo 
Universo, dá um grande passo. Se for 
c o m p r o m e t i d o ,  e s p e r e  p o r  u m  
aprofundamento do relacionamento.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
impor tan tes  no  se to r  
doméstico e familiar de sua 

vida. O período pode estar relacionado 
com uma reforma ou mesmo com a 
decisão de mudar-se de casa, de cidade ou 
mesmo de país. 

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de reflexão 
profunda e mergulho em 

pensamentos que trazem em si, a 
possibilidade real de transformação. O 
período é ótimo para negociar projetos e 
assinar contratos. Bom também para 
aprofundar estudos.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias em que você 
pode se envolver de corpo e 
alma em um novo projeto, 

que envolve a possibilidade de aumento de 
seus rendimentos e lucros. O período é 
ótimo para grandes investimentos e grandes 
negócios. 

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de acordos e 
negociações que podem 
envolver grandes projetos e 

empreendimentos, além de grande soma 
de dinheiro. O período pode estar 
relacionado com um contrato que traz 
mudanças efetivas em seu status.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e reserva, de 
distanciamento, necessidade 

de silêncio e solitude. O período pode estar 
relacionado com um mergulho emocional 
em suas profundezas, seguido de limpeza e 
transformação.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias em que você 
pode estar mais ligado nas 
a m i z a d e s  p r ó x i m a s  e  
priorizando a intimidade. Por 

outro lado, você pode estar extremamente 
envolvido com um projeto em equipe que 
aponta para uma mudança intensa em sua 
carreira.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias intensos, de 
reflexão e pensamento 
p r o f u n d o ,  q u e  p o d e m  

envolver questões existenciais. Você pode 
estar em contato com um novo e 
transformador sentido de vida. Momento 
ótimo para aprofundar-se na meditação.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de movimento 
e mudanças importantes nos 
relacionamentos pessoais e 

profissionais. O período pode estar 
relacionado com a assinatura de um contrato 
de parceria comercial. Um namoro pode 
começar.

O Sol em seu signo começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
importantes e significativas 
em sua vida pessoal e/ou 

profissional .  Notícias  posi t ivas,  
reveladoras e novas oportunidades podem 
chegar e provocar reações mais intensas e 
profundas em você. 

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
transformadoras em seu 

caminho profissional e carreira. Você 
pode receber um convite para fazer parte 
de uma nova equipe de trabalho ou 
empresa. Sucesso e aumento de poder a 
caminho.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Bodas de Ouro Pedro e Maria 

Ao som do Parabéns entoado pelos 
familiares, o garotão João Felipe 
completou 11 anos, com direito a bolo, 
bolas e velinhas no aconchego do lar. 
Que essa data seja sempre festejada com 
saúde e se repita por muitos e muitos 
anos, são os nossos votos. Felicidades 
João!!! 

Afivelando as malas rumo a Cidade Maravilhosa a nossa 
amiga Karla Murielly que embarcou nessa madrugada para 
curtir merecidas férias nas belas praias cariocas. Que você 
faça uma excelente viagem e aproveite para recarregar as 
energias. Boas Férias! 

Celebrou mais um 
ano de vida o 
g a ro t ã o  D a v i  
Ta v a r e s ,  q u e  
recebeu o carinho 
especial   dos 
f a m i l i a r e s  e  
amiguinhos. Que 
a saúde, o amor e 
a felicidade sejam 
uma constante em 
s u a  v i d a .  
Beij inhos com 
v o t o s  d e  
felicidades! 

Em clima de festa e muita animação o 
príncipe Arthur Michels Cunha apagou 
mais uma velinha envolto ao carinho dos 
pais Thiago e Mayara, dos avós, tios e 
amiguinhos que juntos cantaram o 
tradicional Parabéns. Que Papai do Céu 
cubra de bênçãos sua caminhada 
replicando por muitos anos sua 
existência.  

Festejou data natalícia, a querida professora Juliana 
Mattiello a quem enviamos votos de felicidades e muitos anos 
de vida. Que esse novo ano seja repleto de coisas boas e muitas 
conquistas. Salute!!! 

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

*********************
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proximadamente a cada 60 Adias saem dos portões da 
Cadeia Pública de Cáceres 

2.500 pés de alface rumo as Escolas 
da rede municipal de ensino e família 
dos reeducandos.  São alimentos 
totalmente orgânico produzido pelos  
reeducandos através do projeto de 
Horta hidropònica, pensado para o 
cumprimento da Lei de Execução 
Penal, (LEP/1984), que assegura ao   
condenado seja em regime fechado 
ou semiaberto a remição, por 
trabalho ou por estudo, onde a  cada 
três dias trabalhados, o reeducando 
reduz um dia em sua pena.  

Em Cáceres o projeto 
iniciou há cerca de 6 meses, 
contando com o apoio do Conselho 
da comunidade através de seu 
Presidente Juliano Alves, como 
também da Dr. Helicia Vitti 
Lourenço, Juíza da 1ª Vara de 
Execução Penal da comarca de 

A ideia foi implantada em 
Cáceres pelo diretor da unidade 
prisional, Nelson Ortega, que havia 
vivido uma experiência com 
trabalho em horta na cadeia pública 
de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

“Ao vermos as hortaliças 

pena, mas também um papel social 
ajudando a comunidade.  

Juliano Alves, avalia com 
bons olhos todas as ações que são 
realizadas dentro e fora dos muros da 
cadeia masculina e feminina. 

Cáceres. 
Para Nelson, diretor da 

unidade, apesar do pouco tempo, o 
projeto já tem apresentado ótimos 
resultados. Ele destaca as primeiras 
doações de alface e a importância do 
projeto não só para remissão de 

Para a prefeita Eliene 
Liberato, o empenho de todas as 
pessoas envolvidas neste processo, 
foi fundamental para este momento 
novo da educação.  

Liamara ressaltou ainda que 
a retomada das aulas presenciais só 
aconteceu  diante da melhora  e 
redução do número de infecções e 
casos graves da Covid no município, 
pelas medidas de biossegurança 
adotadas e pela imunização dos 
profissionais da educação vacinados 
em segunda dose ou dose única. 

higienização, formações dos 
profissionais e comunicação e 
sensibilização da comunidade 
escolar. Fiquei muito feliz com o 
empenho dos gestores das nossas 
escolas”, observou Liamara. 

«É  mui to  impor tan te  
estarmos juntos e buscando 
alternativas que favoreçam o 
aprendizado dos alunos. Um retorno 
seguro depende de todos nós, cada 
um tem um papel primordial com a 
vida  e um compromisso com a 
educação", finalizou Eliene.

 secretária  de Educação, ALiamara Rodrigues da Silva,  
anunciou que a  Rede 

Municipal de Ensino retornou  suas 
aulas de forma híbrida, com 
revezamento semanal de salas 
presenciais e turmas com ensino 
remoto, desde o último dia 08 de 
setembro. 

Para um retorno seguro e 
seguindo instruções do Ministério 
Público Estadual, a prefeitura de 
Cáceres constituiu uma comissão 
composta por representantes da 
Secretaria Municipal de Educação, 
Vigilância Sanitária, Câmara 

Segundo Liamara, a grande 
maioria das unidades escolares já 
funciona nesta nova modalidade, 
apenas algumas por especificidades 
diferentes como reformas e 
mudanças de prédios, ainda não 
retornaram com aulas presenciais, 
mas continuam atendendo seus 
alunos de forma remota. 

A secre tár ia  Liamara  
informou que tem percorrido as 
e s c o l a s  e  q u e  a s  m e s m a s  
intensificaram  as ações de 
preparação para o retorno das 
atividades pedagógicas presenciais, 
com  adequação do ambiente escolar 
visando atender às medidas de 
biossegurança. 

Municipal, Conselho Municipal de 
Educação e Comitê Educacional de 
Ações  de Prevenção à Covid-19,  
que realizou inspeções nas escolas 
municipais, com o intuito de 
verificar se as instalações e as 
medidas sanitárias de biossegurança 
garantiriam um retorno protegido à 
toda  comunidade  esco la r  -  
profissionais da educação, alunos e 
familiares. 

“Em virtude da pandemia de 
Covid 19, muitos cuidados estão 
sendo tomados, como a  instalação 
de lavatórios na entrada das escolas, 
aquisição de materiais de limpeza e 

A prefeita Eliene Liberato 
Dias, agradeceu a iniciativa do 
Grupo Juba, e disse que as 
parcerias público-privadas são 
fundamentais para uma boa 
administração do município. 

Eliene salientou que hoje a 
via que faz essa ligação é 
particular, na lateral do Juba 
S u p e r m e r c a d o s ,  e  c o m  a  
construção da nova rua a 
mobilidade urbana ficará melhor, 
liberando um importante corredor 
de ligação entre as ruas Princesa 
Isabel e Padre Cassemiro, 24 horas 
por dia.  “Agradeço muito o 
empenho e a sensibilidade do 
Grupo Juba em fazer esta doação. 
Com isto vamos construir uma via 
pública com 145 metros de 
extensão por oito metros de largura 
com asfalto, drenagem e faixa 
elevada, mais uma obra importante 
para Cáceres”, finalizou a prefeita 
de Cáceres. 

muito felizes em poder contribuir 
com nossa cidade e ajudar a 
consolidar o projeto de mobilidade 
urbana da prefeitura”, observou 
Eloá Ribeiro. 

 Prefeita de Cáceres, Eliene ALiberato Dias, recebeu a 
Coordenadora de Projetos do 

Grupo Juba, Eloá Luchessi Ribeiro e 
o gerente geral Luiz Vitorazzi. 

Segundo Eloá, a concessão, 
se deve ao relevante interesse do 
município de Cáceres para abertura 
de via urbana, ligando as já 
existentes ruas Padre Cassemiro e 
Princesa Isabel. 

Eloá, representante legal da 
Agropecuária MJ, uma das empresas 
do Grupo, entregou à prefeitura, um 
documento manifestando o interesse 
em realizar a doação, sem qualquer 
ônus para o município, de uma área 
de terras, situada no perímetro 
urbano de Cáceres. 

A coordenadora, manifestou 
ainda a intenção do Grupo Juba em 
d o a r  t a m b é m  o s  m a t e r i a i s  
necessários para o asfaltamento 
desta nova via, para que a prefeitura 
realize a obra. 

“Há 45 anos estamos 
instalados nesta região, Cáceres é a 
matriz de nossas empresas e temos 
na responsabilidade social a grande 
referência de nossas ações.  Ficamos 

PRIMEIRA PRODUÇÃO

Hortaliças cultivadas por reeducandos na cadeia  
pública de Cáceres são doadas a escolas municipais 

Projeto iniciou há cerca de 6 meses e produz 2.500 pés de alface a cada 60 dias 

Da Redação 

Reeducandos cultivam alface na cadeia pública 

 Foto: Divulgação

EDUCAÇÃO

  Escolas municipais de Cáceres retornam  
com ensino híbrido e revezamento de alunos 
Assessoria 

Alunos obedecem o distanciamento social  

Foto: Assessoria

PARCERIA

Assessoria 

Grupo Juba manifesta interesse em doar área urbana   
e materiais de asfalto para construção de via pública 

e ao mesmo tempo cumprir o 
determina a Lei de Execução 
Penal, estamos muito engajados 
nessa luta, penso que a população 
carcerária tem muito a colaborar 
com o município de Cáceres”, 
finaliza.

chegarem as mesas da sociedade 
através das doações feitas sabemos 
que estamos cumprindo nosso papel 
de ressocialização, pois assim, 
p o d e r e m o s  o p o r t u n i z a r  o s  
recuperando em oportunidades de 
formação técnica profissionalizante, 

Luizinho Vitorazzi, a prefeita Eliene Liberato Dias e Eloá Ribeiro  

Foto: Ronivon Barros
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bar, na Rua Joaquim Murtinho e 
que um dos suspeitos portava 
uma arma de fogo. Diante da 
denúncia, os policiais realizaram 
rondas e localizaram o veículo 

Na operação, coordenada 
pelo delegado Ricardo Marques 

 Polícia Civil, através das ADelegacias de Comodoro 
e  Campos  de  Jú l io , 

p rendeu  qua t ro  pessoas  e 
apreendeu três armas de fogo 
durante a Operação Lua Nova, 
deflagrada, na sexta-feira (10), 
para coibir tráfico de drogas, 
extração ilegal de madeira e 
outros crimes na região do Vale 
do Guaporé. 

tendendo solicitação via Abase Gefron,  equipe 
policial prendeu na noite 

de sábado, por volta das 23h, um 
jovem acusado de atear fogo em 
pastagens e maquinários na 
fazenda onde trabalha. O fato foi 
registrado próximo ao Porto do 
Limão na região de fronteira.  

O jovem identificado 
pelas iniciais G.G.C. de 25 anos, 
no momento da abordagem 
apresentava visível estado de 
embriaguez. De acordo com o 

BO, o ato foi impedido por outros 
colaboradores da fazenda, que 
conseguiram deter o suspeito e 
acionaram a polícia via 190.  

O suspeito não informou 
o motivo que o levou a tentar 
atear fogo nas pastagens e 
maquinários.  

Após os procedimentos 
de praxe, o capataz da fazenda 
juntamente com o suspeito fora 
encaminhados até o Canilfron 
onde foi lavrado a ocorrência. 
(Com informações RPN) 

Durante os trabalhos, os 
p o l i c i a i s  a b o r d a r a m  u m a 
camionete com quatro homens, 
três deles portando armas de 
fogo. Os suspeitos não possuíam 
porte de arma, além de uma delas 
não ser registrada.  

S a r t o ,  f o r a m  r e a l i z a d a s 
abordagens de veículos que 
trafegavam na MT 235, na região 
da localidade conhecida como 
“Estrada dos Índios”, a cerca de 
40 quilômetros da cidade. 

Os três homens foram 
conduzidos à delegacia, onde 
após serem interrogados foram 
autuados em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo de uso 
permitido.  

Os policiais realizaram o 
teste do etilômetro no motorista 
que estava em visível estado de 
embriaguez, dando resultado 
positivo com 0,61 mg de álcool 
por litro de ar expelido pelos 
pulmões. 

Em continuidade aos 
trabalhos da operação, já no 
perímetro urbano da cidade de 
Comodoro,  foi  realizada a 
a b o r d a g e m  d e  m a i s  u m a 
camionete, cujos ocupantes 
es tavam inger indo  beb ida 
alcoólicas. 

Diante dos fatos, as armas 
foram apreendidas, sendo um 
revólver calibre 38, uma pistola 9 
mm, e um rifle calibre 22, além de 
d i v e r s a s  m u n i ç õ e s  d o s 
respectivos calibres.

Evidenciada a situação de 
embriaguez, o suspeito foi 
encaminhado para a Delegacia, 
onde foi autuado em flagrante 
pelo artigo 30 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB)

o domingo, 12, Policiais NMilitares prenderam no 
bairro Cavalhada, em 

Cáceres, um homem de 26 anos 
por dirigir sob efeito de álcool e 

porte ilegal de arma de fogo.  
De acordo com o Boletim 

de Ocorrência, a PM recebeu 
informações via 190, que dois 
homens estariam em frente a um 

N o  d e c o r r e r  d a 
abordagem, foi constatado que o 
condutor do veículo, apresentava 
odor etílico e estava em visível 
estado de embriaguez. Dentro do 

dos suspeitos, na Rua Vereador 
Enedino Sebastião Martins.  

Durante abordagem ao 
veículo, um Sandero, a polícia 
localizou em seu interior uma 
pistola calibre 7.65mm e um 
carregador com 12 munições 
calibre 32. 

A ocorrência foi entregue 
a Polícia Judiciária Civil. 

veículo, a PM encontrou 17 latas 
de cerveja vazias.  Foi solicitado 
ainda ao motorista que fizesse o 
teste de alcoolemia, o que foi 
recusado.  

Diante do fato, o veículo 
foi apreendido e o suspeito foi 
c o n d u z i d o  a  C e n t r a l  d e 
Flagrantes, juntamente com a 
pis tola ,  o  carregador  e  as 
munições 

DENÚNCIA

Homem é preso por embriagues ao volante e  
porte ilegal de arma no bairro da Cavalhada 

Pistola calibre 7.65mm e carregador com 12 munições estava no veículo 

Da Redação 

Arma, dinheiro e cerveja que estavam no veículo   

Foto: PMMT

PORTE ILEGAL

Polícia Civil apreende três armas de fogo e prende  
4 pessoas em operação de combate à criminalidade 
Assessoria 

Porte ilegal de arma leva quatro pra prisão   

Foto: PJC

NO XILINDRÓ

Jovem embriagado tenta incendiar pastagens 
 e maquinários e acaba detido pelo Gefron 

Da Redação 

Gefron é acionado para conter jovem embriagado  

Foto: Ilustrativa
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ão é preciso fazer Nnenhum investimento, 
tampouco sair de casa 

para participar das oficinas e 
workshops promovidos pelo 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas em Mato 
Grosso (Sebrae MT). 
 A programação de  
setembro está repleta de ótimas 
opções ministradas através da 
p l a t a f o r m a  Z o o m ,  c o m  
certificado, e também pelo 
WhatsApp. 

Nesta semana, haverá 
duas oficinas. A primeira, hoje, 
14, tem como objetivo auxiliar o 
empresário de pequeno negócio 
a estruturar uma estratégia de 
atendimento usando as redes 
sociais. 

A oficina “Como atender 

Já no dia 16, quinta-
feira, das 14 às 18h, o tema é 
“Visual Merchandising, do 
o n l i n e  a o  f í s i c o ” .  O s  
participantes vão aprender 
técnicas de apresentação de 
produtos que podem ajudar a 
melhorar as vendas com boas 
exper iênc ias  dent ro  das  
e m p r e s a s .  A l é m  d i s s o ,  
receberão uma hora de mentoria 
gratuita. 

Nos dias 21 e 23, de 08 as 
12h e das 13h às 17h, tem as 
o f i c i n a s  g r a t u i t a s  p e l o  
WhatsApp “Descomplica MEI” 
e “Descomplica Instagram”, 
com conteúdos que incluem 
textos, dicas, aulas em vídeo, e-
books e muito mais. 

bem nas redes sociais” será das 
18 às 22 horas. 

A orientação é utilizar o 
marketing para melhorar os 
resultados e conquistar novos 
clientes. 

Já na última semana do 
mês estão programados o 
workshop “(re)Modelo de 
Negócio para Inovação), no dia 
28, das 14 às 18h. Trata-se da 
experimentação de uma caixa 
com ferramentas de inovação 
adequadas para cada etapa do 
processo de inovação. 

E no dia 30, das 14 às 
18h, tem a oficina “Como 
potencializar suas vendas para o 
Dia das Crianças”. 

As inscrições podem ser 
feitas nos canais digitais do 
Sebrae, inclusive por QR Code. 
Informações também no 0800 
570 0800. 

eguindo seu calendário de Sações em serviços e obras, 
a prefeitura de Cáceres, por 

meio da secretaria municipal de 
Infraestrutura, continua trazendo 
melhorias para áreas rurais do 
mun ic íp io .  Em ma i s  um 
compromisso firmado pela 
prefeita Eliene Liberato Dias, a 
comunidade Laranjeira recebe, a 
partir desta segunda-feira (13), a 
substituição de uma antiga ponte 
de madeira por galerias em tubo 
ARMCO com seis metros de 
extensão por dois de diâmetro. 

Segundo o secretário de 
Infraestrutura,  engenheiro 
Wesley Lopes, a referida ponte 
fica próxima à entrada da Furna e 
necessita de periódicas reformas, 
principalmente em sua parte 
i n f e r io r.  Pa ra  Wes ley,  a  
substituição da ponte por bueiros 
vai garantir uma maior qualidade 
ao trânsito na via rural, além de 
trazer economia aos cofres 
púb l i cos .  “Aqu i  e s t amos  
desmontando a antiga ponte, 
fizemos um desvio para não 
prejudicar o tráfego e começamos 
a instalação dos tubos, depois 
faremos o aterro por cima. Este 
t rabalho colocará  f im às  

Para a prefeita Eliene 
Liberato Dias, a instalação dos 
t u b o s  i r á  m e l h o r a r  a  
trafegabilidade e a segurança dos 
motoristas. A prefeita também 
observou que os tubos ARMCO 
garantem a vazão de água e têm 
maior durabilidade. “Firmamos o 
compromisso de promover 
melhorias em todos os setores, 
principalmente nas estradas 
rurais e estamos trabalhando 
muito para isso. Muita coisa já 
aconteceu nestes oito meses de 
governo”, avaliou Eliene. 

rotineiras manutenções na antiga 
ponte, gerando economia aos 
cofres públicos com aquisição de 
madeira e mão de obra”, avaliou o 
secretário de Infraestrutura. 

A moradora da Laranjeira, 
Maria de Jesus, reconheceu os 
relevantes serviços prestados à 
sua comunidade e agradeceu à 
prefeita municipal. “Prefeita 
Eliene em pouco tempo a senhora 
realiza dois sonhos desta 
localidade, a construção de uma 
nova escola e agora a substituição 
de uma ponte antiga por um 
acesso de tubos de metal com 
aterro, muito obrigada”, finalizou 
Maria. 

Sebrae oferta oficinas, workshops 
e trilhas digitais gratuitas e online 

CAPACITAÇÃO

Oficinas serão ministradas através da plataforma Zoom, com certificado 

Assessoria 

Oficina Como atender bem nas redes sociais começa as 18h  

Foto: Divulgação

OBRAS 
Prefeitura de Cáceres substitui ponte de madeira 

 por tubo ARMCO na comunidade Laranjeira 
Assessoria 

Foto: Assessoria
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A Prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, recebeu a 
Coordenadora de Projetos do Grupo Juba, Eloá Luchessi Ribeiro e o 
gerente geral Luiz Vitorazzi. Eloá, representante legal da Agropecuária 
MJ, uma das empresas do Grupo, entregou à prefeitura, um documento 
manifestando o interesse em realizar a doação, sem qualquer ônus para o 
município, de uma área de terras, situada no perímetro urbano de Cáceres. 
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Educação, Liamara Rodrigues 
da Silva,  anunciou que a  Rede 
Municipal de Ensino retornou  
suas aulas de forma híbrida, 
com revezamento semanal de 
salas presenciais e turmas com 
ensino remoto, desde o último 
dia 08 de setembro. Segundo 
Liamara, a grande maioria das 
unidades escolares já funciona 
nesta nova modalidade, apenas 
algumas por especificidades 
diferentes como reformas e 
mudanças de prédios, ainda não 
r e t o r n a r a m  c o m  a u l a s  
presenciais, mas continuam 
atendendo seus alunos de forma 
remota. 
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 Não é preciso fazer nenhum 
investimento, tampouco sair de casa para 
participar das oficinas e workshops 
promovidos pelo Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas em Mato 
Grosso (Sebrae MT). A programação de 
setembro está repleta de ótimas opções 
ministradas através da plataforma Zoom, 
com certificado, e também pelo 
WhatsApp. 
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Aproximadamente a cada 60 dias saem dos portões da Cadeia 
Pública de Cáceres, 2.500 pés de alface rumo as Escolas da rede municipal 
de ensino e famílias dos reeducandos.  São alimentos totalmente orgânicos 
produzidos pelos reeducandos através do projeto de Horta hidropônica, 
pensado para o cumprimento da Lei de Execução Penal, (LEP/1984), que 
assegura ao  condenado seja em regime fechado ou semiaberto a remição, 
por trabalho ou por estudo, onde a  cada três dias trabalhados, o reeducando 
reduz um dia em sua pena. Página 03 

PRIMEIRA PRODUÇÃO

Hortaliças cultivadas por reeducandos na cadeia  
pública de Cáceres são doadas a escolas municipais 

EDUCAÇÃO

Horta Hidropônica cultivada pelos reeducandos    

Foto: Divulgação

Escolas municipais de Cáceres retornam  
com ensino híbrido e revezamento de alunos 

Todos os protocolos de segurança 
estão sendo empregados  
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CAPACITAÇÃO

Sebrae oferta oficinas, workshops 
e trilhas digitais gratuitas e online 

PARCERIA

Grupo Juba manifesta interesse em doar área urbana   
e materiais de asfalto para construção de via pública 

Terreno doado para abertura de via urbana  

Foto: Ronivon Barros

Inscrições para o edital Pontos de Esporte  
e Lazer seguem abertas até 23 de setembro 

INVESTIMENTO

As instituições que desenvolvem projetos esportivos de interesse 
social têm até o dia 23 de setembro de 201 para se inscrever no edital 
Pontos de Esporte e Lazer. A seleção pública realizada pela Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) conta com investimento total de 
R$ 1,2 milhão e irá contemplar 40 organizações sociais com prêmio de R$ 
30 mil para cada uma. Página 06 

Homem é preso por embriagues 
ao volante e porte ilegal de 

arma no bairro da Cavalhada

Jovem embriagado tenta incendiar pastagens
e maquinários e acaba detido pelo Gefron

Polícia Civil apreende três armas 
de fogo e prende 4 pessoas em operação 

de combate à criminalidade
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