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DIA D

VITÓRIA contra
DO 40
Sábado é dia de vacinação
raiva em cães e gatos em Cáceres
Foto: Divulgação

Foto: Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Cáceres, por meio da Vigilância Sanitária,
garantirá a imunização de cães e gatos contra a raiva animal com a
campanha antirrábica 2020, que acontece neste sábado (28). A vacina
antirrábica é a única forma de proteger os animais contra a raiva e evitar
que a doença seja transmitida para seres humanos. Página 03

HOMOLOGADO

Foto: JCC

Dia D da vacinação, faça sua parte

EVENTO VIRTUAL

Escritora cacerense, lança nesta segunda-feira (30) o livro
Matogrossismo: questionamentos em percursos identitários
A escritora cacerense Olga
Maria Castrillon Mendes lança sua
mais nova obra intitulada
Matogrossismo: questionamentos
em percursos identitários". De
acordo com a autora, a publicação é
símbolo de uma fase da vida
concluída e da reinvenção de uma
nova etapa. O evento será virtual e
transmitido pelo site da Editora
Carlini & Caniato e da Revista Pixé.

Página 03

Sicredi venceu o processo licitatório

O PREVICACERES concluiu o certame licitatório que destina o
imóvel do antigo terminal rodoviário que compõe a carteira de
investimentos do plano de previdência dos servidores públicos de Cáceres.
A destinação era aguardada pelos servidores e comerciantes do entorno do
imóvel desde a desativação do terminal, em janeiro de 2019. Página 04

DESPEDIDA

Corpo de PM assassinado pelo
filho é enterrado em Cáceres
Foto: Arquivo Pessoal

O corpo de Ezio da Silva
Leal, de 51 anos, sargento
aposentado da Polícia Militar, foi
enterrado na tarde de ontem, no
Cemitério São João Batista.
Parentes e amigos foram se
despedir do militar, que foi
baleado na noite de quarta-feira,
em sua residência após uma
discussão familiar. Página 05
Funeral foi assistido por
amigos e familiares

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Roda de Conversa na
Bahia tem participação
de psicóloga cacerense

Unemat inaugura nesta sexta-feira o Centro
de Inovação e Redes Inteligentes em Cáceres
Foto: Divulgação

A Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) inaugura nesta sexta-feira
(27) o Centro de Inovação Redes inteligentes e
Soluções Criativas (Risc). O prédio localizado
no Câmpus Jane Vanini, no centro de Cáceres,
com cerca de 450 metros quadrados de área
construída segue um conceito sustentável, todo
feito com conteiners, é fruto de parcerias com
diversos entidades e empresas.

Página 03

Motorista poderá dirigir
com CNH vencida em
até um ano

Espaço conta com 450 metros quadrados

Página 06
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Base aérea em Cáceres
“Diz-nos que o bem que fizermos a um dos seus
irmãos mais pequeninos – esfomeados, sedentos,
forasteiros, necessitados, doentes, reclusos – será
feito a Ele”
Deste modo o Senhor entrega-nos a lista
das prendas que deseja para as núpcias eternas
conosco no Céu. São as obras de misericórdia que
tornam eterna a nossa vida. Cada um de nós pode
interrogar-se: Coloco-as em prática? Faço alguma
coisa por quem tem necessidade, ou pratico o bem
somente para as pessoas queridas e os amigos?
Ajudo alguém que não me pode restituir? Sou
amigo duma pessoa pobre? E podíamos continuar
com tantas outras perguntas, postas a nós mesmos.
«Eu estou ali – diz-te Jesus – espero por ti ali, onde
não imaginas e para onde talvez nem quererias
olhar: ali… nos pobres». Eu estou ali, onde não vê
qualquer interesse o pensamento dominante,
segundo o qual a vida vai bem, se for bem para
mim. Eu estou ali: diz Jesus também a ti, jovem
que procuras realizar os sonhos da vida.
Queridos irmãos e irmãs, não
renunciemos aos grandes sonhos. Não nos
contentemos em fazer apenas o que é devido. O
Senhor não quer que restrinjamos os horizontes,
não nos quer estacionados nas margens da vida,
mas correndo para metas altas, com júbilo e
ousadia. Não fomos feitos para sonhar os feriados
ou o fim de semana, mas para realizar os sonhos de
Deus neste mundo. Ele tornou-nos capazes de
sonhar, para abraçar a beleza da vida. E as obras de
misericórdia são as obras mais belas da vida. As
obras de misericórdia centram-se diretamente nos
nossos sonhos grandes. Se tens sonhos de
verdadeira glória – não da glória passageira do
mundo, mas da glória de Deus –, esta é a estrada.
Mas, donde se começa para realizar
grandes sonhos? Das opções grandes. O
Evangelho também nos fala disto. Com efeito, no
momento do juízo final, o Senhor baseia-Se nas
nossas escolhas. Quase parece que não julga:
separa as ovelhas dos cabritos, mas ser bom ou
mau depende de nós. Ele limita-Se a tirar as
consequências das nossas escolhas, trá-las à luz e
respeita-as. Assim a vida é o tempo das escolhas
vigorosas, decisivas e eternas. Escolhas banais
levam a uma vida banal; escolhas grandes tornam
grande a vida. De facto, tornamo-nos naquilo que
escolhemos, tanto no bem como no mal.
Se escolhemos roubar, tornamo-nos
ladrões; se escolhemos pensar em nós mesmos,
tornamo-nos egoístas; se escolhemos odiar,
tornamo-nos rancorosos. Mas, se escolhermos
Deus, vamo-nos tornando dia a dia mais amáveis
e, se optarmos por amar, tornamo-nos felizes. É
assim, porque a beleza das opções depende do
amor: não o esqueçais! Jesus sabe que, se
vivermos fechados e na indiferença, ficamos
paralisados; mas, se nos gastarmos pelos outros,
tornamo-nos livres. O Senhor da vida quer-nos
cheios de vida e dá-nos o segredo da vida: só a
possuímos, se a dermos. Esta é uma regra de vida:
a vida só a possuímos – agora e eternamente –, se a
dermos.
É verdade que existem obstáculos que
tornam difícil escolher: com frequência, são o
medo, a insegurança, os porquês sem resposta…
tantos porquês. Contudo o amor pede para os
ultrapassar, não ficar agarrados aos porquês da
vida, esperando que chegue do Céu uma resposta.
Todos os dias se apresentam muitas
opções no coração. Gostaria de vos dar um último
conselho para vos treinardes a escolher bem. Se
olharmos dentro de nós, veremos que muitas vezes
surgem aí duas perguntas diferentes. A primeira: o
que me apetece fazer? É uma pergunta que engana
frequentemente, porque insinua que o importante
é pensar em si mesmo e satisfazer todos os desejos
e impulsos que me vêm. Mas a pergunta que o
Espírito Santo sugere ao coração é outra: não
aquilo que te apetece, mas aquilo que te faz bem.
A opção diária situa-se aqui: escolher
entre o que me apetece fazer e o que me faz bem.
Desta busca interior, podem nascer escolhas
banais ou escolhas vitais. Depende de nós.
Olhemos para Jesus, peçamos-Lhe a coragem de
escolher o que nos faz bem, de caminhar atrás
d'Ele pela via do amor. E encontrar a alegria. Para
viver, e não para vegetar.
___***Vatican.va

O presidente Jair Bolsonaro
em sua “live” do último dia 19 trouxe
o ministro da Justiça e o
superintendente da Polícia Federal no
Amazonas mostrando sua
preocupação com a segurança das
fronteiras brasileiras, não só em
relação às drogas e armas, como em
relação à saída de nossas riquezas
naturais para o exterior.
Falou da recente instalação por
seu governo de um radar em Corumbá
(MS) visando detectar aeronaves
suspeitas, em especial no pantanal.
Lembro que em 2019, tão logo
empossado, o secretário de
Segurança de Mato Grosso anunciou
que levaria este assunto ao governo
federal, colocando na época inclusive
a necessidade de instalação de uma
base aérea na região, assunto capital
para as cidades brasileiras e, em
especial para as mato-grossenses.
A proposta da base aérea então
levantada pela administração
estadual é consistente pois Cáceres
dispõe de uma pista de pouso
subutilizada com 1.850 x 30m capaz
de receber jatos, em posição
estratégica aos 1.100 Km da fronteira
bem como em relação ao Pantanal,
que vem servindo de base receptora
de cargas de drogas e armas lançadas
por pequenos aviões ou vindas por
terra mesmo. Seria o começo de uma
revolução na segurança da fronteira e
na vida de nossas cidades.
Recordo ainda que em 2009,
entre os inúmeros casos semelhantes
que se sucedem, a Polícia Federal
apreendeu no Trevo do Lagarto um
carregamento de armas modernas e
poderosas destinadas ao Rio de
Janeiro. O transportador informou
que aquela era a terceira viagem desse
tipo que fazia. Quantas outras cargas
já teriam passado?
Na semana anterior fora
apreendida uma enorme carga de
cocaína e no mês anterior havia sido
descoberta uma fazenda no pantanal
usada para distribuição de drogas que
chegavam por avião.
Claro que essa situação já
vinha de muito e certamente continua
até hoje de diversas formas em
volumes muito maiores, justificando
a preocupação do presidente e seu
ministro.
Problema básico das cidades
brasileiras, a insegurança pública lhes
impõe um quadro de medo e violência

jamais visto. Aqui esta situação é
fomentada e se agrava pelos tráficos
de drogas, armas e veículos, que se
articulam em poderoso esquema
nacional e internacional submetendo
aos seus interesses e caprichos povos
do mundo inteiro, em especial os
jovens. Como pensar em qualidade de
vida urbana numa situação destas?
Jamais será elogiado o
bastante o trabalho difícil e arriscado
das polícias militar e civil do estado,
Polícia Federal, polícias rodoviárias
federal e estadual, e pelo Exército,
bem como a importância do apoio
governamental a essas ações
terrestres na fronteira.
Mas, no nosso caso é forçoso
lembrar que Mato Grosso é um dos
únicos estados do Brasil a não dispor
de uma Base Aérea. Mato Grosso do
Sul, Rondônia e Goiás têm, e esta
vizinha à de Brasília. É claro o
absurdo desta situação considerando
os 1.100 quilômetros de fronteira do
estado, dos quais 700 em fronteira
seca, e a equivalência de seu território
a mais de 10% do território nacional.
O problema se agrava com as
rotas dos traficantes migrando para o
único “rombo” fronteiriço ainda
existente e que fica aqui. Só a
presença do brasão da Força Aérea
Brasileira seria, sem dúvida, um
poderoso elemento dissuasivo ao
crime. Que fosse a princípio ao menos
um destacamento, com uns drones e
alguns Tucanos de prontidão.
Será que o presidente Jair
Bolsonaro e seu staff pensam nesta
situação aflitiva vivida pela gente de
Mato Grosso, justo o estado líder
nacional do agronegócio tão cantado
e decantado por sua importância
produtiva e exemplo de povo que não
parou de produzir mesmo com a
pandemia?
Uma base aérea em Cáceres
seria um projeto do grande interesse
para todos os brasileiros pois a brecha
em nossa fronteira é uma das
principais fontes de abastecimento do
crime em todo o Brasil.

EDITORIA

VAGAS SINE
O Sistema Nacional de Emprego – Sine de
Cáceres oferta vagas de emprego para
Recenseador, Acabador em Mármore,
Empregada Doméstica, Trabalhador Rural,
Instalador de Box, portas de blindex e
serviços de vidraçaria.
As pessoas
interessadas em uma vaga de trabalho
devem procurar a unidade do SINE que está
situado a Rua Marechal Deodoro s/n –
Centro. Informações pelo telefone: 65 32211100 ou 158. Lembrando que só será
atendido quem estiver usando máscaras.
VIROU PIADA
Na ultima sessão da Câmara Municipal, a
declaração do vereador Wagner Barone, de
que na Casa de Leis, tem-se o hábito de
passar a mão na bunda já virou piada na
cidade. Nas redes sociais a conversa tá
fluindo, tem gente que diz que só vai na
câmara na próxima legislatura,
outro
internauta diz que o duro disso é se passa a
mão e o cabra fofá, outro diz que dá pra ir só
se for de cuecão de couro...e por aí a prosa
flui. O nobre vereador já virou meme, agora
é aguentar, em muitos casos é melhor ficar
calado do que falar abobrinha.
NA PONTA DO LÁPIS
Com o propósito de cooperar para uma vida
financeira sustentável, o Sicredi lança seu
programa de educação financeira
Cooperação na Ponta do Lápis. Composto
por ações planejadas de modo que atendam
necessidades de jovens, crianças e adultos, a
iniciativa busca levar educação financeira
para as regiões em que a instituição
financeira cooperativa atua, apoiando
diretamente os associados e as comunidades
locais. Por meio de uma metodologia
própria, a iniciativa fornece subsídio para
nortear a realização de ações de educação
financeira em toda a área de atuação do
Sicredi. Nas atividades educativas
realizadas, serão compartilhadas boas
práticas e informações capazes de
proporcionar aos envolvidos uma vida
financeira mais equilibrada, orientada para
melhorar a relação das pessoas com o
dinheiro.
INOVA SENAI
O estado do Mato Grosso está na final da
mostra nacional do Inova Senai 2020.
Foram aprovados nove projetos, ficando
atrás apenas de São Paulo, que teve dez
projetos classificados, cota máxima de
aprovação por estado segundo o edital.
Alunos e instrutores das unidades do SENAI
vão representar o estado com propostas de
soluções para demandas reais da sociedade e
da indústria brasileira nas áreas de
biotecnologia, química, construção civil e
gestão. A iniciativa contempla desde a
concepção do projeto, planejamento,
execução até a apresentação e negociação
com possíveis investidores e clientes.
QUEIJO FAKE
Parece que a moda do fake está em alta.
Campanha alerta população para consumo
de “Queijo fake”, o produto é feito a base de
gordura vegetal hidrogenada, amido
modificado e água, com aroma sabor
muçarela e outros queijos, está disponível
nas prateleiras dos supermercados com
preços menores que o produto original. A
campanha no estado de Goiás, já levou a
Assembleia Legislativa aprovar uma lei que
obriga os estabelecimentos a informarem
nos cardápios os produtos análogos ao
queijo utilizados nos pratos vendidos.

--------------------------

___***José Antônio Lemos dos
Santos é arquiteto e urbanista, é
conselheiro licenciado do CAU/MT.
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DIA D

A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade

Sábado é dia de vacinação contra
raiva em cães e gatos em Cáceres
Da Redação

Foto: Ilustrativa

A

Prefeitura de Cáceres,
por meio da Vigilância
Sanitária, garantirá a
imunização de cães e gatos contra
a raiva animal com a campanha
antirrábica 2020, que acontece
neste sábado (28). A vacina
antirrábica é a única forma de
proteger os animais contra a raiva
e evitar que a doença seja
transmitida para seres humanos.
A campanha faz parte do controle
de zoonoses do município.
De acordo com Marilsa
Aparecida Luz, Coordenadora da
Vigilância, a campanha faz parte
da programação anual e neste ano
em virtude da pandemia, para
garantir maior segurança e
prevenção contra o coronavírus,
será obrigatório o uso de máscara
e distanciamento entre as
pessoas.
A vacina é gratuita e será

carteira de vacinação, os donos
p o d e m l e v a r, m a s n ã o é
obrigatório, pois no local será
fornecido um cartão com
anotação da vacina.
Vale ressaltar que a raiva
mata e pode ser repassada para
seres humanos. Todos os tutores
de cães e gatos devem levar seus
animais para a vacinação.
Confira os Postos de
Vacinação:
-Escola Municipal do Vila Irene,
na Rua Santa Luzia, Bairro Vila
Irene.
-O Bom Samaritano, na Rua das
Borboletas, Bairro Cavalhada.
-CMU – Centro de Múltiplo
Uso/CRAS II, Rua dos Madeiros,
Bairro Cavalhada.

Vacinação inicia as 8 horas

aplicada por agentes de endemias
no período das 8h as 16h, nos 10
postos de atendimento,
lembrando que animais a partir

dos quatro meses de vida devem
ser vacinados.
Marilsa orienta ainda, que
caso os cachorros e gatos tenham

EVENTO VIRTUAL

Da Redação

N

local, a germinação dos afetos e a
necessidade de permear alguns
caminhos de reflexão sobre
identidades brasileiras a partir de um
determinado locus de enunciação.
Pensar e sentir Mato Grosso se
resume em necessidade de
expressão afetiva, daí o neologismo
do título, uma parceria intelectual do
escritor Eduardo Mahon, um
entusiasta pensador e companheiro
destas caminhadas.
A obra resume,
pensamentos/questionamentos
sobre o papel de Mato Grosso na
constituição da identidade
brasileira. Essas reflexões têm início
em textos sobre o período de
formação da literatura, através das
crônicas de viagem e do processo de
formação da literatura brasileira,
cujos protagonistas inscreveram as
primeiras imagens de Mato Grosso.
Nessa perspectiva de
composição o livro traz, na primeira
parte, os textos publicados em
jornais locais e da capital. São
Fragmentos de pesquisas, indícios
Foto: Arquivo

LIVE

Roda de Conversa na Bahia sobre encarceramento feminino e
violência institucional tem participação de psicóloga cacerense
Da Redação

Escritora cacerense, lança nesta segunda-feira (30) o livro
Matogrossismo: questionamentos em percursos identitários
a segunda-feira, (30), a
escritora cacerense Olga
Maria Castrillon Mendes
lança sua mais nova obra intitulada
Matogrossismo: questionamentos
em percursos identitários".
Devido a pandemia do novo
coronavírus, a cerimônia de
lançamento será de forma virtual
com início às 19 horas e transmitida
pelos sites Editora Carlini &
Caniato, do Programa de PósGraduação em Estudos literários e
da Revista Pixé.
De acordo com a autora, a
publicação é símbolo de uma fase da
vida concluída e da reinvenção de
uma nova etapa. Após o percurso das
experiências como professora de
língua e literatura, em escolas
pública e privada, e no ensino
superior, o desejo da autora foi
recolher os textos que discutissem
um sentido para Mato Grosso, a
partir da produção literária.
Estão na linha dos
questionamentos, o espaço sóciocultural em que floresce a produção

-CTA – Centro de Testagem e
Aconselhamento, Via dos
Bandeirantes, Bairro DNER.
-Igreja São Gonçalo, Rua São
Paulo, esq. com a Floriano
Peixoto, Bairro Cavalhada.
-Mercado Bandeirantes,
Residencial Universitário, na
frente da Praça do
Universitário.
-Praça do Monte Verde,
próximo a Vigilância em Saúde.
-PSF Santos Dumont, Av. dos
Aviadores, Bairro DNER.
-Escola Estadual São Luiz, Rua
dos Ametistas, Bairro Vila
Mariana.
-Mercado Mais Você, Travessa
da Luz, Bairro Jardim Celeste.

de experiências em sala de aula e do
contato com colegas das escolas do
município de Cáceres. Na segunda
parte, Textos em contextos, estão
selecionados aqueles textos frutos
de prefácios, posfácios e
apresentações que fizeram da autora
co-partícipe de textos de escritores
mato-grossenses. Por último,
Estudos acadêmicos, resumo parte
da produção considerada mais
significativa para repensar as
identidades mato-grossenses, os
matogrossismos espaço-temporais e
conceituais.
A obra estabelece pontes
conceituais entre as imagens do
passado e do contemporâneo,
ligações pouco percebidas por
estudiosos que enxergam a literatura
pela lente de microscópios. A autora
vai em direção contrária.
Parte da visão sistêmica,
relacionando obras no tempo e no
espaço para compor um quadro que
permite ao leitor entender sua
trajetória profissional como
estudiosa da literatura e a
perspectiva utilizadas para compor
esse quebra-cabeças chamado Mato
Grosso. (Com trechos extraído do
livro)

D

as metodologias de
aprendizado coletivo, as
rodas de conversa têm
sido adotadas por várias
entidades como um instrumento
pedagógico importante para
estimular o aprender com o outro
e a partir do outro. Nessa ótica o
Conselho Regional de Psicologia
da Bahia, que tem o compromisso
com a Psicologia na perspectiva
da ciência e da profissão, propôs
para o mês de novembro uma
série de atividades dentro da
campanha “16 dias de ativismo
contra a violência contra as
mulheres”.
De acordo com os
organizadores, a conjuntura da
pandemia tem apresentado uma
série de violações de direitos das
mulheres no campo da saúde, nos
direitos sexuais, reprodutivos,
trabalho e renda. Nesse cenário
tem aumentado a violência física
e psicológica contra a mulher, o
racismo e o feminicídio.
C o m
o
t e m a
Encarceramento feminino e
violência institucional, a Roda de
Conversa terá a participação
especial da psicóloga cacerense
Cristina Ferreira da Silva, que
desenvolve um brilhante trabalho
no sistema prisional do município

como voluntária no
atendimento aos detentos e
familiares. Essa não é a primeira
vez que a profissional é
convidada para palestrar fora do
Estado.
A Roda de Conversa
acontece na segunda-feira, das
18h30 as 20h (horário de Mato
Grosso) com certificado de
participação. As inscrições
devem ser realizadas através do
link https://doity.com.br/rodade-conversa-encarceramentofeminino-e-violenciainstitucional/inscricao
Foto: Arquivo Pessoal

Cristina Ferreira convidada a palestrar na live

Autora Olga Maria Castrillon Mendes
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A destinação era aguardada pelos servidores e comerciantes do entorno do imóvel

 Sicredi vence licitação e ocupará prédio
do antigo terminal rodoviário de Cáceres
Gonzaga/JO

Foto: JCC

N

o último dia 16, o
PREVICACERES concluiu o
certame licitatório que destina o
imóvel do antigo terminal rodoviário
que compõe a carteira de investimentos
do plano de previdência dos servidores
públicos de Cáceres.
O imóvel está avaliado em
pouco mais de dois milhões e meio de
reais e deve garantir uma valorização
expressiva, pois o projeto proposto
prevê uma construção de quase um
milhão e meio de reais, conforme Edital
da Licitação.
A destinação era aguardada
pelos servidores e comerciantes do
entorno do imóvel desde a desativação
do terminal, em janeiro de 2019. A
homologação do certame, divulgada
ontem, 24, no portal de transparência do
Instituto de Previdência, noticia que a
Cooperativa SICREDI será o
concessionário do espaço físico e
promete presentear o município com
mais uma agência bancária para atender

de Gestão e a equipe administrativa do
Instituto realizaram um trabalho árduo e
incansável para definir os parâmetros
legais e regulamentares que garantisse
um plano de negócio eficiente e
confiável, bem como proporcionasse
fortalecimento na exploração comercial
naquela região. O primeiro certame
licitatório restou deserto.
Segundo a diretora executiva
do PREVICÁCERES, Luana Ortega
Piovesan, o resultado se deu,
principalmente, pelo período crítico da
pandemia, onde os empresários
interessados recuaram da participação
frente à instabilidade da economia
brasileira instalada em abril de 2020.
Desta maneira, a direção do
instituto propôs flexibilizações ao
Comitê de Investimentos e Conselho de
Gestão do Instituto, que após discussão
acabaram deliberando por novas regras,

Imóvel avaliado em torno de dois milhões e meio de reais

seus clientes de Cáceres e da grande
região.
O município concedeu a posse

e transferência definitiva do imóvel ao
PREVICÁCERES em julho de 2019, e,
desde então, os membros do Conselho

que proporcionou o lançando novo
edital.
Em obediência aos prazos
estabelecidos na legislação pertinente, o
certame licitatório foi realizado e a
homologação publicada ontem, 24.
O SICREDI terá 60 dias para
apresentar projeto arquitetônico
definitivo, além dos demais projetos,
para aprovação do Conselho de Gestão
do Instituto.
A diretora executiva relata que
o PREVICÁCERES conseguiu atingir o
objetivo proposto no Edital de Licitação,
bem como garantirá fortalecimento ao
comércio local, assim como avalia que o
plano de negócio ofertará trabalho para
diversos profissionais, desde a
edificação do prédio, até a gestão da
cooperativa SICREDI, que manterá
duas agências bancárias para melhor
atendimento dos clientes.

PROERD

Batalhão de Polícia Militar em
Unemat inaugura nesta sexta-feira o Centro Cáceres investe em prevenção
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Redação c/ Assessoria

de Inovação e Redes Inteligentes em Cáceres
Lygia Lima

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) inaugura
nesta sexta-feira (27) o Centro
de Inovação Redes inteligentes e
Soluções Criativas (Risc). O prédio
localizado no Câmpus Jane Vanini, no
centro de Cáceres, com cerca de 450
metros quadrados de área construída
segue um conceito sustentável, todo
feito com conteiners, é fruto de parcerias
com diversos entidades e empresas.
O coordenador do Risc,
professor Robson Gomes de Melo,
explica que a construção do espaço
físico foi possível graças a aprovação de
projetos desenvolvidos por professores
ligados ao Centro que acabaram gerando
parcerias e convênios com entidades e
órgãos públicos como a Prefeitura
Municipal de Cáceres
e Caixa
Econômica Federal com a
intermediação da Fundação de Apoio ao

Ensino Superior Público Estadual
(Faespe).
“Esse prédio totalmente
sustentável, com construção mais rápida
e barata já que utiliza materiais
reciclados. Além disso, as parcerias
permitiu uma construção sem que
impactássemos os recursos da
universidade”, afirma.
O novo espaço que está sendo
inaugurado nesta sexta-feira é um
ambiente destinado a promoção da
inovação, tecnologia e
empreendedorismo . A ideia é que o
espaço atenda não só a comunidade
acadêmica, mas também a comunidade
externa.“Após esse período de
pandemia, esperamos que a sociedade
possa nos procurar para que possamos
dar auxilio, assessoria, e fazermos o
trabalho de mentoria, de incubação de
projetos e fomento ao
empreendedorismo e a inovação
Foto: Divulgação

Espaço destinado a inovação, tecnologia e empreendedorismo

tecnológica para a comunidade local.
Então o foco é promover e desenvolver
tecnologia, inovação e soluções
tecnológicas que possam ser utilizadas
por empreendedores local e comunidade
acadêmica”, diz o professor Robson.
Estrutura física: O Risc, tem cerca de
450 metros quadrados área construída, e
cerca de 400 metros quadrados de área
externa. O espaço conta com um
auditório com capacidade para até 100
pessoas; laboratório de
desenvolvimento, que vai permitir até
30 pessoas trabalhando; sala de reunião
e vídeo conferência;
sala de uso
compartilhado, uma espécie de coworking para atendimento a
comunidade que necessita de
atendimento e mentoria; sala para
orientações e atendimento
individualizado, além de uma sacada ou
área de descompressão, destinada a
atividades mais recreativas. , uma
espécie de terraço.
Atendimento: O Risc também será o
ponto de apoio ao empreendedorismo e
Inovação da mesorregião centro-sul de
Mato Grosso, que compreende 17
municípios. O local servirá como
ambiente físico e virtual de incentivo à
inovação e ao empreendedorismo para a
promoção, o desenvolvimento e a
realização de negócios e
empreendimentos inovadores em redes
inteligentes e soluções criativas.
“Esse atendimento que se estenderá para
além da população de cáceres, mas deve
beneficiar moradores de 17 cidades só é
possível, graças ao financiamento de um
projeto inovador pela Fundação de
Amparo a Pesquisa de Mato Grosso, que
abriu edital específico para as diferentes
regiões de Mato Grosso a fim de apoiar
os empreendedores, principalmente no
almejam no período pós-COVID19”,
explica.

O

6° Batalhão de Polícia Militar
de Cáceres capacitou policiais
militares para trabalharem em
parcerias com escolas públicas e
particulares do município de Cáceres, na
área de prevenção às drogas e a
violência.
Policiais Militares com o curso
do PROERD, trabalharão em sala de
aula com crianças e adolescentes com a
finalidade de desenvolver habilidades
básicas e fundamentais que incluem:
autoconhecimento, autocontrole,
tomada de decisão responsável,
compreensão dos outros, habilidades de
comunicação e relacionamento, lidar

com desafios e responsabilidades.
A presença do militar no meio
escolar tem se fortalecido nos últimos
anos, graças a participação ativa na
segurança de alunos, professores e pais.
O programa Proerd tem um material de
apoio (livro do estudante), para crianças
e adolescentes e abordam fatos sobre
algumas drogas, noções de cidadania,
técnica para se resistir às pressões dos
colegas e da mídia para o uso de drogas,
técnicas de autocontrole para se afastar
da violência, maneira de se lidar com o
estresse, promoção da auto-estima,
tomada de decisão, Resistência ao
Bullying e valorização à vida.
Foto: PMMT

Policiais passaram por treinamento
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DESPEDIDA

Provável desentendimento com o pai, motivou o crime

Corpo de PM assassinado pelo
filho é enterrado em Cáceres
Da Redação

Foto: Arquivo Pessoal

HORUS/VIGIA

Veículo com restrição de circulação é
recuperado pelo Gefron na fronteira
Assessoria

Foto: Gefron

Veículo estava a 80km da linha de fronteira

U

Ezio foi morto com um tiro no tórax

O

corpo de Ezio da Silva
Leal, de 51 anos,
sargento aposentado da
Polícia Militar, foi enterrado na
tarde de ontem, no Cemitério São
João Batista. Parentes e amigos
foram se despedir do militar, que
foi baleado na noite de quartafeira, em sua residência após uma
discussão familiar.
O crime - O fato aconteceu por
volta das 19h 30, em sua
residência, sito a Rua 31 de
Março, no Bairro Jardim São
Luís. De acordo com o boletim

de ocorrência da Polícia Militar,
uma testemunha relatou que o pai
e os dois filhos estavam em casa,
quando iniciou uma discussão
entre o filho mais velho e o pai,
que ao repreender o adolescente
ele ficou nervoso e pegou a arma
efetuando os disparos. Após o
fato, o adolescente fugiu em uma
bicicleta. A vítima foi socorrida
pela própria PM e encaminhada
ao Hospital Regional, porém ao
passar por uma cirurgia não
resistiu vindo a óbito. No local
uma testemunha relatou aos

policiais que o adolescente
efetuou o primeiro disparo que
atingiu a parte frontal, entre o
tórax e o abdômen do lado direito,
em seguida ele efetuou mais
cinco disparos contra a vítima.
Várias marcas de sangue
foram encontradas pelos
policiais, na área dos fundos, na
lateral e na frente da casa, onde a
vítima estava caída. O suspeito
foi localizado no Bairro Jardim
Paraíso e encaminhado à
delegacia. O caso segue em
investigação pela Polícia Civil.

m veículo foi recuperado
na manhã desta quintafeira (26), na MT-199,
Noventa Graus, região rural de
Vila Bela da Santíssima Trindade.
O veículo possui uma restrição de
circulação de acordo com
Tribunal de Justiça do Mato
Grosso.
Durante a Operação
Hórus Vigia, em continuidade à
força tarefa combate aos crimes
transfronteiriços, na fronteira do
Brasil com Bolívia, uma equipe
policial do Gefron realizou a
abordagem a um veículo

Volkswagen Gol, de cor prata e
com placas de Cuiabá, 80 km
antes da linha de fronteira, que
trafegava na MT-199 sentido
Brasil/Bolívia.
Após abordagem foi
realizada a checagem do carro via
base Gefron e foi constatado um
impedimento de restrição de
circulação de acordo com o
TJMT.
Diante da situação o
veículo foi conduzido para
Delegacia de Polícia de Vila Bela
da Santíssima Trindade, para as
providências legais.

VIOLÊNCIA

Yuri Ramires

H

omem de 39 anos levou
duas facadas, uma na
cabeça e outra na região
das costas, no final da noite de
quarta-feira (25), em sua casa, na
cidade de Comodoro. Suspeito do
crime de 22 anos é conhecido por
ter várias passagens criminais e
conseguiu fugir da polícia.
De acordo com as
informações da Polícia Militar,
por volta das 23h, testemunhas
acionaram a viatura por meio do
190, informando que um homem
foi esfaqueado dentro de sua casa
e estava caído no chão, ferido.
Ambulância foi acionada
e a equipe médica encaminhou a

vítima para o Hospital das
Clínicas. Ele estava com duas
perfurações, uma na cabeça e a
outra nas costas, feitas por uma
faca. Ele recebeu atendimento de
urgência e seu quadro clínico é
estável. Em diligências, polícia
foi até a casa do suspeito, que ao
flagrar a viatura, conseguiu pular
o muro e fugiu por rumo
ignorado. Mesmo em rondas pela
cidade, ele não foi encontrado.
O caso foi registrado e a
Polícia Civil vai investigar a
tentativa de homicídio. A
motivação do crime não foi
informada. A vítima ficou
internada em observação.
Foto: Ilustrativa

Ocorrência atendida pela PM
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Há 135 internações em UTIs públicas e 140 em enfermarias públicas

Municípios de Mato Grosso apresentam
risco baixo de contaminação de Covid-19
Da Redação
Foto: Divulgação

apenas cinco estão internados.
Até o momento 124 pessoas
perderam a vida para a doença.
Em todo Estado, a taxa de
ocupação está em 33,50% para
UTIs adulto e em 16% para
enfermarias adulto. Dentre os
dez municípios com maior
número de casos de Covid-19
estão: Cuiabá (34.604),
Rondonópolis (11.659), Várzea
Grande (11.146), Sinop (8.213),
Sorriso (6.750), Lucas do Rio
Verde (6.163), Tangará da Serra
(6.053), Primavera do Leste

(5.258), Cáceres (3.623) e Nova
Mutum (3.334).
Nesta edição do Boletim,
os 141 municípios do Estado
configuram na classificação de
risco baixo de infecção pelo
coronavírus. Esse status já se
mantém por 24 dias. Em 02 de
novembro, Ribeirãozinho foi a
última cidade classificada com
risco "moderado”.
Desde então, nenhuma
cidade de Mato Grosso foi
classificada com risco muito alto.

ON LINE

Assessoria

O

Status de risco baixo se mantém por 24 dias

M

ato Grosso, segundo o
último boletim da
SES, notificou até o
momento 157.524 casos
confirmados da Covid-19, sendo
registrados 4.116 óbitos em
decorrência da doença. Nas

últimas 24 horas foram 587 novas
confirmações no Estado. Dos
157.524 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso, 5.550
estão em isolamento domiciliar e
147.402 estão recuperados.
Em Cáceres, são 10.337

casos notificados, sendo 3.623
confirmados, 6.626 descartados e
108 estão em investigação. Ainda
o documento apresenta os casos
recuperados que somam 3.430.
Quarenta e quatro pacientes estão
em isolamento domiciliar e

RESOLUÇÃO

Motorista poderá dirigir com
CNH vencida em até um ano
Da Redação

P

ublicada no Diário Oficial da
União que circulou na terçafeira.24, a resolução nº 805
do Conselho Nacional de Trânsito
que reestabelece os prazos de
processos e procedimentos das
entidades do Sistema Nacional de
Trânsito e das entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços
relacionados ao trânsito, revogando
a resolução n° 782 de 2020, que
determinava a suspensão e
interrupção de alguns prazos
relacionados a habilitação e
veículos.

A resolução n° 805 entrará
em vigor no próximo dia 1° de
dezembro. Entenda como será.
Vencimento da CNH, PPD e ACC e
dos exames de aptidão física e
mental
- Os documentos de
habilitação (CNH, PPD e ACC)
vencidos em 2020 ganharam mais 01
ano de validade. A mesma regra se
aplica a validade dos cursos
especializados.
Portanto, para fins de
fiscalização, qualquer documento de
habilitação vencido em 2020 deve
ser aceito até o último dia do mês
Foto: Divulgação

Tabela de novo vencimento

correspondente em 2021. Só estarão
irregulares decorridos 30 dias após o
“novo vencimento”.
Emplacamento e transferência de
propriedade de veículos
- O
veículo novo e as transferências de
propriedade de veículos adquiridos
entre 19/02/2020 e 30/11/2020
poderão ser emplacados e
transferidos até 31/01/2021.
Comunicação de venda do veículo
- O prazo de 30 dias para comunicar
a venda começará a contar em
1°/12/2020 para os veículos que
foram vendidos a partir de
19/02/2020.
Infrações de trânsito cometidas a
partir de 1° de dezembro
Voltarão a valer os prazos normais
previstos no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) para defesa da
autuação e recursos de multa; defesa
processual e recursos de suspensão e
cassação; identificação do condutor
infrator e expedição de notificação
da autuação.
Infrações de trânsito cometidas
entre 26/02/2020 e 30/11/2020 - O
prazo para expedição de notificação
da autuação foi prorrogado por 10
meses.
As notificações que teriam
que ser expedidas em março de 2020
foram transferidas para janeiro de
2021. As de abril de 2020 para
fevereiro de 2021 e assim
sucessivamente.

s consumidores que
possuem pendências com
instituições financeiras e de
telecomunicações podem renegociar
suas dívidas até o dia 29 de
novembro pela plataforma de
r e c l a m a ç ã o o n l i n e
consumidor.gov.br. A iniciativa da
Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon/MJSP) integra a
programação da 7ª Semana
Nacional de Educação Financeira
(ENEF), promovida pelo Fórum
Brasileiro de Educação Financeira
(FBEF).
Neste ano, o tema do evento
é Resiliência Financeira: Como
atravessar a crise? e a Senacon
reforça a importância de os
consumidores terem uma vida
financeira saudável nesse período
atípico, com a pandemia de Covid19. O prazo médio de respostas na
plataforma consumidor.gov.br é de
sete dias, com 80% das demandas
resolvidas. Participam da ação as
empresas Caixa Econômica Federal,
Bradesco, Itaú, Santander, Banco do
Brasil, BMG, Banco PAN, Oi Vivo,
Claro e Tim.
Como renegociar - Para renegociar
suas dívidas, os consumidores
devem acessar a plataforma
www.consumidor.gov.br, realizar
um cadastro (caso ainda não o
tenha), selecionar a instituição
financeira ou de telecomunicação
com a qual deseja negociar e
formalizar sua solicitação de

renegociação de débitos na
plataforma. Seguindo o
procedimento padrão de abertura de
reclamação na plataforma. Depois
de preencher a solicitação, o
consumidor deve selecionar no
campo “Problema” a opção
“Renegociação/parcelamento de
dívida". Já no campo “Descrição da
Reclamação”, o consumidor deve
informar que deseja participar da
ação da 7ª Semana Nacional de
Educação Financeira de
renegociação de dívidas.
Online - O consumidor.gov.br é a
plataforma de registro de
reclamações online que atua como
uma alternativa para a solução do
problema diretamente com as
empresas cadastradas. Os
procedimentos da plataforma não
substituem os procedimentos
administrativos, tal como processos,
executados pelos Órgãos de Defesa
do Consumidor e Procons, que
permanecem à disposição para
orientar e auxiliar o cidadão em seus
pedidos de renegociação de dívidas.
As empresas registradas na
plataforma têm o prazo de até dez
dias para apresentar uma resposta. O
consumidor, por sua vez, terá até 20
dias para avaliar se o atendimento
prestado foi satisfatório ou não.
Durante esse prazo, a pessoa poderá
interagir com a empresa, para anexar
documentos, tirar dúvidas ou
complementar sua reclamação, caso
necessário.
Foto: Reprodução

Instituições financeiras e de telecomunicações participam da ação
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NOS PÊNALTIS

Na semifinal, o União vai enfrentar o Dom Bosco

União derrota o Poconé e
se classifica para semifinal
Pedro Lima/OD
Foto: Assessoria

A

O goleiro Neneca defendeu dois pênaltis

BRASILEIRO

Dourado comunica saída
do lateral direito Hayner
Herbert de Souza/SN

A

diretoria do Cuiabá
a n u n c i o u , o
desligamento do
lateral-direito Hayner. O
comunicado não esclareceu os
motivos da saída do jogador,
um dos principais destaques da
equipe em 2020. “O clube
agradece os trabalhos
prestados e deseja sucesso no
prosseguimento de sua
carreira”, resumiu a diretoria.
Hayner foi revelado
pelo Bahia, onde começou a
carreira profissional, e já havia
sido comandado por Marcelo
Chamusca, ex-treinador do
Cuiabá e atualmente no
Fortaleza.
Ambos foram
campeões do Campeonato
Paraense pelo Paysandu em
2017. O lateral chegou ao
Cuiabá no início da temporada
e entrou em campo 30 vezes.
A fase do Auriverde da
capital mato-grossense não é
das melhores. Após liderar o

Campeonato Brasileiro da
Série B, o time não vence há
quatro jogos na competição.
Na terça-feira, amargou mais
uma derrota, por 2 a 0, para o
Confiança, fora de casa.
Com o revés o Cuiabá
permanece com 37 pontos e

mantém a 5ª posição na tabela.
Tem o mesmo número de
pontos do Juventude, o 4º
colocado, mas perde no critério
de desempate. Hoje na Arena
Pantanal enfrenta o Avaí, que
tem 36 pontos e está uma
posição atrás do Dourado.

pós empatar duas cobrança, Tayron e Élton
vezes com o Poconé, o marcaram para o Poconé,
União buscou a sua enquanto João Manoel e
classificação nos pênaltis para Neverton empataram para o
a semifinal do Campeonato Vermelhinho. Na quinta
cobrança, Wagner errou para o
Mato-grossense 2020.
Poconé e Maranhão
O primeiro
d e c r e t o u a
jogo terminou em 2 a
Na semifinal, o
classificação do
2 no Dito Souza.
União vai
Nesta quarta-feira enfrentar o Dom União.
Bosco. O
Na semifinal,
(25), o segundo
primeiro
jogo
o União vai enfrentar
duelo foi sem gols no
será no dia 2 de
o Dom Bosco. O
Luthero Lopes.
dezembro, em
N
a
s Cuiabá. Já o jogo primeiro jogo será
no dia 2 de
de volta está
penalidades, Tiago
marcado
para
o
dezembro, em
Etges e Jeanzinho
dia 9 de
Cuiabá.
perderam as duas
dezembro, em
Já o jogo de
primeiras cobranças,
Rondonópolis.
volta está marcado
uma para cada lado.
para o dia 9 de
O zagueiro
Wellerson abriu o placar para o dezembro, em Rondonópolis.
Na outra semifinal, o
Poconé, e Andrezinho deixou
tudo igual para o União na Nova Mutum aguarda o
adversário do confronto entre
segunda cobrança.
Na terceira e quarta Cuiabá e Luverdense.

Foto: Assessoria

Lateral Hayner deixa o Dourado
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Mais um ano de vida foi festejado pela
elegante Maria Aparecida Nepumoceno,
que comemorou a data no quarta-feira
ao lado dos familiares e amigos.
Felicidades, paz, amor e prosperidades é
o que lhes desejamos nesse novo ano de
vida.

By Rosane Michels

***********

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

Felicidades e um ano
d e re a l i z a ç õ e s a
Lucilene Bandeira,
que colheu mais uma
rosa no jardim da vida,
na oportunidade a
data foi comemorada
com amigos e
familiares no
aconchego do lar.
Parabéns!

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

SOCIAL

HORÓSCOPO

**********

A Lua em seu signo recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
mais difícil, de emoções
desencontradas e um pouco de
angústia, que deve ser
combatida com o aprofundamento da
respiração e consciência dos motivos. No
entanto, este pode ser um dia amplamente
produtivo emocionalmente e na vida prática.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você pode enfrentar
problemas em um
relacionamento importante. Observe-se,
pois, na verdade, o problema pode estar em
você, que não está com espírito aberto para
socializar; você está mais fechado e
interiorizado.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
necessidade de silêncio e
solitude. Tentar um contato mais profundo
consigo mesmo e com o Sagrado, dentro e
fora de você, pode levá-lo a um estado de
paz interior. Dia ótimo para buscar a cura e o
equilíbrio integral.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
mais difícil, especialmente no
trabalho. Sua energia vital
está mais baixa e sua
produtividade, idem. Se puder, tire este dia
para cuidar de si mesmo, através de práticas
que envolvem a saúde integral, como as
massagens, o yoga e a meditação.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de seriedade e distanciamento
do barulho social. Seu humor
não está dos melhores, portanto, se estiver
envolvido com trabalhos em grupos ou
equipes, preste atenção a atitudes e reações,
que podem causar mal estar e sentimentos de
inadequação às pessoas.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e
n e c e s s i d a d e d e
distanciamento. O dia é ótimo para começar
a planejar um projeto criativo. O
relacionamento romântico pode estar mais
difícil hoje, no entanto, a responsabilidade
pode ser somente sua.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de maior seriedade e aumento
das responsabilidades no
trabalho. O dia pode ser mais difícil para o
convívio com os colegas, pois você está
mais fechado, menos acolhedor e sociável.
No entanto, sua produtividade estará nas
alturas.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
n e c e s s i d a d e d e
distanciamento de qualquer atividade
social, mesmo que seja através das redes.
Procure respeitar seu estado de espírito e
aproveite o aconchego de sua casa e
convívio familiar.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você pode estar mais
preocupado e envolvido com
um projeto de médio prazo que envolve
internet e publicações. O contato com
pessoas e empresas estrangeiras, pode ser
mais difícil, portanto, adie, se puder.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você estará mais
fechado e calado, com alguma
dificuldade na comunicação. No entanto, o
dia é ótimo para envolver-se nos estudos e
em projetos de trabalho. Se puder, adie
reuniões, especialmente as que envolvem
acordos e negociações.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de aprofundamento
emocional, aumento da
sensibilidade e possíveis problemas no
amor. Não leve nada tão a sério, seja flexível
e deixe passar algumas coisas, pois essa
energia, que é passageira, se for alimentada
pode se estender.

A Lua em Áries recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de preocupação e maior
envolvimento com a
organização de suas finanças. Procure não
levar tão a sério os possíveis problemas que
surgirem hoje, pois essa energia é
passageira e eles serão solucionados
rapidamente.

Um dia repleto de paz e harmonia ao
finess casal Amarildo Merotti e Adriana
Maciel Mendes Merotti que todos os dias
acompanham o nosso matutino. Um forte
abraço extensivo a toda competente
equipe da Comercial Da Roça.

Felicitações a esteticista Luciane Dantas, que recebe o
carinho especial da família, amigos e clientes. Que Deus lhe
conceda um novo ano com muita saúde, alegrias e amor, são os
votos da família do JCC.

Um ótimo final de semana ao casal
Denilson Doro e Fabiana que estão
sempre prontos quanto o assunto é servir.
Que Deus os conserve com esse espírito
de Paul Harris “Dar de Si, antes de
Pensar em si”.
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