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apreensões de maconha 
subiram de 763,866 kg, em 
2019, para 1.001,139 kg, neste 
ano.

Em se tratando de 
cocaína, a diferença é ainda 
maior, 1.577,7 kg, em 2020 e 
393,698 kg, em 2019. As 
ap reensões  de  made i ra  
também tiveram um aumento 
no mesmo período. Foram 
2.457,14m³ neste ano e 

 Polícia Rodoviária AFederal (PRF) tem 
atuado fortemente 

contra a criminalidade em 
Mato Grosso. Mesmo em meio 
a pandemia de COVID-19, 
onde a recomendação é o 
isolamento, o número de 
apreensões de drogas, madeira 
e pessoas detidas é superior ao 
do mesmo período em 2019.

Mato Grosso possuí 

uma fronteira seca de 
a p r o x i m a d a m e n t e  8 0 0  
quilômetros com a Bolívia (um 
dos grandes produtores de 
cocaína) e também fica 
próximo ao Paraguai (produtor 
de maconha) o que faz do 
Estado um dos corredores de 
distribuição para os centros 
consumidores. De 01 de 
janeiro até 01 de maio, as 

1.322,37m³ em 2019.
Pessoas detidas foram 810, em 
2020 e 626, no ano anterior.

A PRF em Mato Grosso 
teve um aumento no seu 

e f e t i v o ,  o  q u e  
p r o p o r c i o n o u  u m a  
intensificação das ações dos 
grupos especializados no 
combate ao tráfico de drogas e 

m homem acusado de Utentativa de homicídio 
contra o próprio irmão 

foi preso em flagrante pela 
Polícia Civil do município de 
Barra do Bugres, poucas horas 
após o crime.

A tentativa ocorreu no 
final da manhã de sábado (02), 
na zona rural da Comunidade 
Sete Barreiros, proximidades 
da cidade de Porto Estrela. A 
vítima, de 23 anos, foi atingida 
por golpe de faca. 

Conforme apurado, os 
dois irmãos moram próximos e 
estavam na casa da vítima, 
quando iniciou uma discussão 
entre eles, seguindo até a 
residência do suspeito. 

No local, o autor em 
posse de uma faca efetuou um 

golpe no abdômen do 
irmão.

Após os fatos, o autor 
fugiu para uma região de mata, 
e o irmão atingido pela arma 
branca  fo i  socorr ido  e  
e n c a m i n h a d o  p a r a  
atendimento médico. Durante 
investigação, o suspeito foi 
localizado pelos policiais civis 
no mesmo dia, no período da 
noite. 

Ele foi conduzido para 
Delegacia de Barra do Bugres, 
interrogado e autuado por 
homicídio tentado.

Após a confecção dos 
autos o preso foi encaminhado 
para exame de corpo delito. 
Em seguida levado para 
Cadeia Pública, ficando à 
disposição da Justiça.

BALANÇO

PRF registra aumento no número de apreensões de
drogas, madeira e pessoas detidas em Mato Grosso

Número de apreensões de drogas, madeira e pessoas detidas é superior ao do mesmo período de 2019
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Drogas apreendidas somam 1.001,139 kg   
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FACADA

Polícia Civil prende autor de tentativa
de homicídio contra próprio irmão
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Vítima foi atingida por golpe de faca  

Foto: Ilustrativa
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pessoas que o estavam 
esperando naquele país. A equipe 
do Gefron foi até o local onde 
seria o ponto de encontro e antes 
disso, avistou uma camionete 
Chevrolet S-10 LS DD4, cor 
cinza placa QOE-4501, de Belo 
Hor izon te  (MG) ,  a to lada  
próximo à fronteira, junto a S10, 
estava uma Saveiro CE Cross, cor 
amarela, placa OVS-4H12, de 
Mirassol D'oeste.

Os suspeitos que estavam 
no local para retirar a S-10 do 

iriam receber a Duster na 
Bolívia. Os policiais deram 
ordem de parada aos indivíduos 
que tentaram fugir, mas não 
conseguiram.

O Gefron chegou que a S-
10 também estava com a locação 
atrasada e a Saveiro estava no 
apoio dos demais. Diante dos 
fatos e considerando a forma e o 
local do ocorrido, todos foram 
encaminhados para a delegacia 
de Fronteira (Defron) para 
providências que o caso requer.

O motorista disse aos 
policiais que levaria o carro para a 
Bolívia e que ganharia R$ 2 mil 
para entregar o carro para seis 

 Grupo Especial de OF r o n t e i r a  ( G e f r o n )  
prendeu sete pessoas e 

recuperou três veículos, uma S-
10 cinza, uma Duster cinza e uma 
Saveiro de cor amarela que foram 
locadas, mas que os condutores 
não devolveram. Os homens 
levariam os carros para a Bolívia. 
Os três veículos estão avaliados 
em cerca de R$ 184 mil.

Durante patrulhamento 
na MT-388, no sábado (02), por 
volta de meio-dia, policiais do 
Gefron atuando na operação 
conjunta Hórus/VIGIA - em 
continuidade a força tarefa, no 
combate ao transporte de 
veículos roubados e furtados na 
faixa de fronteira - pararam 
veículo Duster de cor cinza, placa 
QOZ-2038, de Belo Horizonte 
(MG), e constataram, após 
checagem, que se tratava de 

veículo locado da Unidas 
S.A. O carro estava com 
apropriação indébita conforme 
BO n° 4053/2019 da PJC/SP.

por diversas vezes e na 
c h e c a g e m  d o s  p e r t e n c e s  
pessoais, a equipe da PM, 
localizou as vestes utilizadas no 
roubo que foram descritas e 
reconhecidas pelas vítimas.

A dupla confessou que 
praticou o crime e entregou um 
outro comparsa que teria dado 
apoio aos suspeitos, levando uma 
motocicleta até o local do crime. 
O terceiro comparsa foi preso e a 
motocicleta foi apreendida em 
uma lava jato da cidade. Os 
suspeitos relataram que a 
c a m i n h o n e t e  e s t a v a  n a s  
proximidades do presídio em Vila 
Bela da Santíssima Trindade e 
que a chave do veículo estaria 
escondida na grama perto do 
local.

A PM conseguiu localizar 
a camionete e a chave, o veículo 
foi encaminhado para a delegacia 
de Pontes e Lacerda. Uma das 
vítimas reconheceu um dos 
suspeitos que seria frequentador 
de sua residência por cerca de um 
ano.

Todos os suspeitos foram 
presos e conduzidos para 
delegacia por roubo. Um capuz, 
roupas, três celulares, R$ 667, 
caminhonete e motocicleta foram 
apreendidas com a quadrilha.

 Polícia Militar prendeu Atrês homens (26, 27 e 28 
anos) por roubo, em 

Pontes e Lacerda, nesta segunda-
feira (4). Os suspeitos renderam 
as vítimas em frente de casa, 
levando uma camionete SD10, no 
bairro Jardim Almeida. O veículo 
foi recuperado na ação.

As vítimas relataram à 
polícia que durante a madrugada 
estavam em frente à residência, 
quando foram rendidas por dois 
suspeitos armados com uma faca, 
e que levaram uma caminhonete. 
Os suspeitos teriam colocado as 

vítimas no banco traseiro 
da camionete, sob ameaça de uma 
faca, após passar a região de serra 
na estrada de Vila Bela, os 
suspeitos mandaram as vítimas 
descerem do veículo, e se 
esconderem dentro do matagal.

Durante diligências, em 
uma barreira na BR -174, os 
policiais abordaram um taxi com 
dois suspeitos que teriam pago 
adiantado a corrida e estavam 
vindo do município de Vila Bela 
da Santíssima Trindade. Na 
abordagem pessoal, os dois 
homens entraram em contradição 

 oliciais da Força Tática Precuperaram na noite de 
sábado, por volta das 22 

horas uma Toyota Hilux SW4 de 
cor prata, após informação 
recebida via CIOSP. O veículo foi 
encontrado abandonado próximo 
ao clube AABB no Bairro 
Cavalhada.

De  aco rdo  com os  
policiais o veículo estava com 
portas travadas e sem chave na 
ignição e apresentava placa NJF 
9470 de Lucas do Rio Verde. 

Na primeira checagem 
não havia nenhum registro de 

furto ou roubo com essa 
placa, mas em checagem mais 
minuciosa com o número do 
chassi, verificou-se que a placa 
não se tratava do veículo.

Pelo número do chassi 
constatou-se que a placa original 
do veículo era NUG 1878, da 
cidade de Cuiabá e com registro 
de ocorrência de furto/roubo no 
dia 30 de abril.

Após a constatação do 
fato, foi acionado o serviço de 
guincho e rebocado o veículo até 
o  p á t i o  d o  C I S C  p a r a  
providências cabíveis.

HÓRUS/VIGIA

Sete são presos por tentarem levar
Duster e S-10 locados para Bolívia

O motorista disse aos policiais que levaria o carro para a Bolívia e que ganharia R$ 2 mil 
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Gefron apreende três veículos na fronteira   

VEÍCULO ROUBADO

SW4 abandonada é recuperada por
policiais da Força Tática em Cáceres
Da Redação

SW4 foi abandonada próximo a AABB  
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NO XILINDRÓ

PM prende quadrilha que rendeu vítimas
e roubou camionete em Pontes e Lacerda
Redação c/ Assessoria

Caminhonete foi recuperada na ação  

Foto: PMMT

Maio, mês das Mães, das noivas, das 
esperanças perdidas para muitos comerciantes 
deste Brasil velho de guerra, dita Pátria Amada, 
mais para Pátria Amarga, com o advento global da 
Covid-19, que assolou o reino tupiniquim no pós-
carnaval. E com esse tsunami, o planeta vê a cada 
dia, o balanço diário, o estrago registrado no rastro 
destruidor, desde a economia estagnada, as vidas 
que se vão, sepultando sonhos em valas de 
necrópoles. 

Os governantes se veem em uma sinuca 
de bico, com medidas voltadas a sobreviver a crise, 
muitas vezes, sacrificando o já sofrido, penaliza o 
pequeno e médio empreendedor. Pelo menos, até o 
momento, não se viu e ou ouviu nenhum político, 
nenhuma medida relacionada a cobrar as centenas 
de milionários devedores da Pátria Amarga, 
exatamente, a fatia nefasta que prega e arrota o fim 
do isolamento social e a quarentena pela vida. Um 
claro e escuro mal exemplo, os além dos 
megaempresários caloteiros, os banqueiros. 

Veja o amigo, que enquanto o governo 
reduziu o empréstimo compulsório e o BNDES 
colocou recursos subsidiados no sistema 
financeiro para ajudar pequenas e medias 
empresas, (dinheiro nosso) os bancos passaram a 
cobrar 8% de spread na operação, fazendo o juro 
saltar para 15% ao ano, ao passo que a taxa Selic 
continua estacionada nos 3,75% ao ano. 

Trocando em miúdos, incoerência total 
na Pátria Amarga. Voltando aos devedores, são 
mais de R$ 200 bilhões na lista encabeçada pelo 
Petróleo Brasileiro, que deve mais de R$ 41 
bilhões a nação, não paga e nem é executada. 

Com certeza é mais fácil e comodo, 
incomodar os pequenos cobrando inclusive de 
imunes, os ISS,s da vida, reduzir e ou congelar 
salários de trabalhadores e como se sugeriu 
recentemente, ampliar a emissão de papel moeda, 
como forma de atenuar a crise. Aí, mora o perigo, 

pois ao se agilizar a emissão de dinheiro 
pela Casa da Moeda, depara-se com uma faca de 
dois gumes. Justificando: a impressão e emissão de 
papel moeda, precisa acompanhar uma riqueza 
real, só possível quando crescem os investimentos 
e produção, o que não é o caso em tela. 

Fabricar dinheiro é uma forma artificial, 
pois só um lado da balança cresce. Suas 
consequências, expansão de compras sem 
suprimento disponível, causando a alta do custo de 
vida, empobrecendo ainda mais o povo, 
congelamento de projetos, evasão de divisas e o 
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 Em meio à prioritária luta pela 
preservação da vida, travada na linha de frente da 
ciência médica, buscam-se soluções para a 
sobrevivência da economia. Além de vidas é 
p rec i so  sa lva r  empresas ,  empregos ,  
investimentos, tributos, retomar o nível de 
atividade após o domínio da Covid-19. Na 
pandemia, a única certeza é de que tudo é incerto.

Depois que o furacão passar, o mundo 
não será o mesmo. Algumas transformações, que 
estavam em andamento, deverão ser aceleradas, 
incluindo o uso de meios digitais, a 
intensificação do e-commerce e de tecnologias 
voltadas ao aprimoramento da qualidade e 
produtividade. No setor de serviços, entre 
outros, comprovou-se a viabilidade do home 
office, até com mais resultados.

Na agricultura de precisão, que 
contribui para racionalizar o uso seguro de 
fertilizantes e defensivos, tais mudanças não 
serão na mesma velocidade em todas as nações e, 
até mesmo, dentro de países como o Brasil, com 
assimetrias regionais. Deve-se levar em conta a 
questão da governança, distinta entre as 
empresas de maior porte e o grande número de 
produtores familiares. Em muitos casos, o tipo 
de gestão e os que comandam seguem modelos 
tradicionais.  Aos poucos,  vão sendo 
influenciados e aprendendo com os jovens, que 
agregam conhecimento acadêmico e expertise 
em tecnologias e práticas modernas.

Na área da saúde, há um ponto muito 
importante que a pandemia provou necessário: o 
prontuário digital. Esse avanço possibilita ao 
paciente e a qualquer médico que o estejam 
atendendo, terem acesso aos dados clínicos em 
qualquer lugar do País ou do Planeta. É 
fundamental que os profissionais que assistem 
um paciente possam acessar todas suas 
informações de saúde, incluindo eventuais 

comorbidades que podem agravar a 
Covid-19. O prontuário digital facilita e 
direciona o tratamento desde o início, ajuda a 
salvar vidas.

Por outro lado, como a humanidade está 
enfrentando um "inimigo" desconhecido, que a 
ataca há pouco mais de seis meses, é cedo para 
análises conclusivas do que vá acontecer após a 
pandemia. Algumas tendências de mudanças 
parecem adequadas e começam a ser levadas em 
conta. A digitalização, antes opcional e 
importante, torna-se irreversível e decisiva.

Algo muito visível está nas empresas de 
todos os segmentos que estão conseguindo 
atender bem neste momento. Elas deverão sair 
fortalecidas desta crise, com boas perspectivas 
de crescer, fidelizar clientes e conquistar novos. 
A Covid-19 está mostrando com mais clareza, 
também o caráter das organizações.

A l g u m a s  l u t a m  p a r a  m a n t e r  
colaboradores, investir em qualidade, preservar 
o bom atendimento e a prestação de serviços de 
alto nível. Estas veem a pandemia como um 
momento de empenho coletivo e oportunidade 
de crescer na produtividade pela sinergia e 
liderança agregadora, participar de uma corrente 
ampla em prol do interesse coletivo.

Outras, veem a crise como chance para 
ajustar o quadro atual à demanda reduzida, 
diminuir qualidade, aumentar preços, 
menosprezar a entrega de bons produtos e 
serviços e exigir mais resultados como ação 
unilateral, descolocada do interesse geral na luta 
pela sobrevivência. Estas, por miopia 
empreendedora, estão se descapitalizando de 
algo em que investiram por anos: os recursos 
humanos, seu mais valioso patrimônio. Terão 
mais dificuldades para se recompor depois da 
crise.

O momento é de muita sensibilidade, ou 
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HIGIENIZAÇÃO COVID-19

Para combater o avanço dos casos do novo 
coronavírus na cidade, a prefeitura 
Municipal de Cáceres, em parceria com a 
construtora Providência e o Grupo 
Cometa, instalaram na Praça Barão do Rio 
Branco pias com água e sabão, 
oportunizando a todas as pessoas a 
higienização das mãos. Essa é mais uma 
medida tomada para proteger a saúde do 
cidadão.

MEGA SENA

Nenhum apostador acertou os seis números 
da Mega Sena sorteados no sábado (02). Os 
números sorteados no concurso 2.257 
foram: 18 – 21 – 30 – 31 – 34 – 51. Na 
quina, 32 apostadores ganharam R$ 
83.236,06. Os 2.791 ganhadores da quadra 
receberão o prêmio individual de R$ 
1.363,33. A estimativa de prêmio do 
próximo concurso, na próxima quarta-feira 
(5) é de R$ 50 milhões para quem acertar as 
seis dezenas da Mega Sena.

ONDA DE FRIO

As temperaturas em Cáceres deverão cair 
mais cedo, é o que indica o Climatempo, 
que prevê a primeira onda de frio para esta 
quarta-feira (6). Portanto pessoas mais 
sensíveis ao frio já deverão buscar o 
cobertor e os agasalhos no guarda-roupas. 
De acordo com a previsão na quarta-feira a 
mínima deve chegar aos 19 graus e a 
máxima 26 graus, já na quinta-feira a 
temperatura caia mais um pouco com 
variação da mínima em 15 graus e a 
máxima em 24 graus.

VACINAÇÃO AFTOSA

Em atendimento ao pedido da Associação 
dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), o 
Ministério da Agricultura de Pecuária e o 
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso (Indea) o calendário de vacinação 
contra febre aftosa foi antecipado no 
Estado. Outra alteração foi o prazo de 
vacinação que passou de 30 para 45 dias. A 
campanha que começaria em Maio teve 
início no dia 27 de abril e se estende até 10 
de junho, tendo até dia 20 do mesmo mês 
para a comunicação da vacina.

VISITA VIRTUAL

Inovando em época de pandemia, a Cadeia 
Pública de Colniza iniciou o uso de 
videochamadas. A unidade está utilizando 
a sala que já existia para as audiências por 
videoconferência via Skype. As famílias 
dos presos são orientadas para estarem 
preparadas para receber a chamada. As 
visitas virtuais são alternativa decorrente 
da suspensão das visitas presenciais em 
função da necessidade de prevenir o 
contágio pelo covid-19 no sistema 
carcerário. A comunicação é um elemento 
essencial nesse momento singular de saúde 
e essa ferramenta tem possibilitado o 
fortalecimento dos vínculos afetivos das 
pessoas privadas de liberdade com seus 
familiares.

lado da sociedade, do cliente, do 
fornecedor, dos parceiros e de seus próprios 
colaboradores. Empresas que souberem 
entender o momento e atender ao que se espera 
de organizações éticas, sairão fortalecidas da 
pandemia.

Outro aspecto que parece caminhar 
p a r a  m u d a n ç a  m a i s  p r o f u n d a  é  a  
horizontalização da produção. Tal conceito, 
difundido e desenvolvido desde que a Era Digital 
intensificou a globalização nos anos 1980, 
deverá ser revisto. A crise mostrou que a 
dependência de insumos, matérias-primas e 
produtos e/ou componentes de outros países 
coloca várias cadeias de suprimentos em risco. É 
provável, assim, que as indústrias busquem um 
reposicionamento, com uma estrutura de 
produção mais autossuficiente no contexto de 
cada país e menos dependente de fornecedores 
externos. Surgem aí numerosas oportunidades 
para segmentos fornecedores de matéria-prima, 
peças, componentes e serviços para fábricas de 
bens de consumo e de capital, bem como na 
agroindústria.

A história demonstra que a civilização 
aprende pouco e esquece com rapidez os 
problemas depois das crises. Portanto, é preciso 
estar atento, quando a ciência solucionar o 
desafio biológico do novo coronavírus, o que 
certamente ocorrerá, a como as pessoas e as 
empresas emergirão: será aprendida a dura lição, 
ou retornarão à "normalidade" como se nada 
tivesse ocorrido? Se a maioria do setor produtivo 
vislumbrar um mundo com mais competição e 
liberalismo, em um momento em que a maior 
parte da população parece esperar mais 
cooperação e solidariedade dos donos do capital, 
teremos perdido a histórica oportunidade de 
evoluir para melhor. 
___***Ricardo Viveiros, jornalista, escritor e 
professor.

dólar nas alturas, ou seja, a volta da 
hiperinflação, coisas que ninguém de bom senso 
quer. 

Se a dranse potência mundial, os Estados 
Unidos mostra uma redução de 4,8% no PIB 
durante a pandemia, imagine a situação da 
emergente Pátria Amarga Brasil! Concluindo, 
impossível tapar o sol com a peneira, melhor 
encarar a situação e revelar que atrás das máscaras, 
vírus que poucos viram, mobilizam medidas 
supérfluas impopulares de alguns políticos e seus 
apaniguados. Enquanto isso, durante a tempestade, 

Quando a pandemia passar

Pátria Amarga, Brasil!
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só da gente, mas de um 
conjunto de decisões que 
passam por nossas autoridades. 
Inclusive pelo governo do 
Estado, que norteará as regras a 
s e r e m  s e g u i d a s  p a r a  
vencermos esta crise”, finaliza 
Dresch. (Com informações A 
Gazeta)

decisão dependerá da 
liberação por parte dos 
prefeitos.

“Estamos analisando e 
vendo a melhor saída para o 
nosso Campeonato Estadual. 
Meu desejo e da federação é 
t e r m i n a r m o s .  E m  d u a s  
semanas terminaremos a 

o m  e f e t i v o  d e  Ctrabalhadores bem 
reduzido por causa das 

recomendações quanto ao 
coronavírus, a obra de reforma 
d o  e s t á d i o  m u n i c i p a l  
presidente Eurico Gaspar 
Dutra, o Dutrinha, entra na sua 
fase mais importante: a 
colocação da nova grama no 
campo de jogo. Na semana 
passada, foi encerrado o 
trabalho de terraplanagem, 

nivelamento de toda a extensão 
da parte mais essencial da 
praça futebolística. Além da 
implantação do sistema de 
drenagem, equipamento para 
impedir que o campo fique 
alagado em período chuvoso e 
irrigação do gramado.

Anteriormente, havia 
uma previsão por parte da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer de 
que a reestruturação do Dutra 

seria entregue entre fim 
do mês de abril, período em 
que Cuiabá comemorou 301 
anos e início do mês que está 
começando. Contudo, com a 
obrigatoriedade de redução de 
trabalhadores para evitar 
aglomeração de pessoas, o 
ritmo da obra diminuiu 
bastante. Responsável pelo 
acompanhamento do trabalho 
de reestruturação no canteiro 
de obras, o ex-vereador por 
Cuiabá Francisco Vuolo 
trabalha no sentido de que a 
reforma possa se entregue à 
população esportiva até no 
início do segundo semestre.

Até pelo fato que não há 
nenhum campeonato previsto 
para os próximos dois meses. 
Na reforma do Dutrinha, uma 
das novidades serão a nova 
t r i b u n a  d e  h o n r a  e  a  
transferências dos bancos de 
reservas, que ficavam atrás das 
duas metas para a lateral do 
campo.

Estes locais contarão 
com poltronas colocadas na 
construção da Arena Pantanal. 
O governo do Estado cedeu 
200 novas cadeiras para serem 
implantadas nos dois setores.

eguindo o movimento de Saceleração da retomada 
d a s  a t i v i d a d e s ,  o  

Ministério da Saúde deu 
parecer positivo para a volta do 
futebol no Brasil. No entanto, 
nem todos os estados seguirão 
essa recomendação, e a 
tendência é que permaneçam 
o r i e n t a d o s  p e l o s  s e u s  
governos, mesma postura dos 
clubes em relação ao tema. O 
relatório foi produzido de 

acordo com uma solicitação da 
CBF, que enviou um protocolo 
de saúde e segurança para a 
volta. De acordo com o 
documento, o esporte é 
r e l e v a n t e  n o  c o n t e x t o  
brasileiro e que sua retomada 
pode contribuir para as 
medidas de redução do 
deslocamento social através da 
'teletransmissão' dos jogos 
para domicílio. O documento 
ainda cobra medidas 

preventivas, como a testagem 
dos envolvidos.

D i a n t e  d e s s a  
possibilidade, a retomada do 
Campeonato Mato-Grossense, 
o presidente da FMF, Aron 
Dresch, favorável a retomada, 
já começa a articular a volta e 
ensaia convocar uma reunião 
com os representantes dos dez 
clubes. Embora apesar de ser 
defensor para o término do 
Estadual, Dresch sabe que a 

JOGOS A VISTA

Ministério da Saúde se diz favorável a volta do futebol,
FMF estuda a possibilidade de retomada do Estadual

Da Redação

O relatório foi produzido de acordo com uma solicitação da CBF, que enviou um protocolo de saúde e segurança para a volta

Presidente FMF, Aron Dresch 

 Foto: Arquivo

RITMO LENTO 

Crise do Coronavírus diminuiu ritmo de
reforma no estádio Dutrinha em Cuiabá
A Gazeta

Estádio Dutrinha, obras seguem em ritmo lento  

Foto: Arquivo
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A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de estabilidade 
emocional e bons relacionamentos. 
O dia pode estar relacionado com 
uma maneira mais racional e efetiva 

de relacionar-se. Todo relacionamento que 
começar hoje, seja pessoal ou profissional, leva 
a marca da seriedade e durabilidade.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia organizado, sem 
altos e baixos, que segue de 
m a n e i r a  e q u i l i b r a d a ,  
especialmente no trabalho. Você 

estará emocional e mentalmente estável, 
focado e determinado a alcançar metas em seus 
projetos e carreira.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia emocionalmente 
estável, de bons contatos pessoais e 
generosidade. Você estará mais 

sério em seus relacionamentos afetivos, mais 
voltado para a durabilidade da relação. Estando 
mais responsável, um romance pode dar um 
passo à frente.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de interiorização 
e estabilidade emocional. Você 
estará mais aberto para os 

relacionamentos familiares e passa por um 
período de segurança emocional. Um de seus 
pais pode se recuperar, depois de passar por 
uma fase difícil.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia  de  boa  
comunicação e responsabilidade 
com as palavras. O dia é ótimo para 

rever e finalizar projetos, assinar contratos, 
começar um novo curso e colocar as leituras em 
dia. As viagens, por enquanto, somente através 
dos livros. 

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em seu signo 
indicando um dia de estabilidade 
emocional e mental, que será 
naturalmente conquistada. Você 
estará mais racional e em contato 

direto com o Sagrado, dentro e fora de você. 
Dia ótimo para envolver-se em rituais 
espirituais.

A Lua em seu signo, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de retomada da 
estabilidade emocional, depois de 
um tempo de dificuldades. O dia 
p r o m e t e  b o a s  d e c i s õ e s  e  

racionalidade. O dia é ótimo para assumir 
compromissos e responsabilidades. Tudo o que 
começar hoje, traz a marca da durabilidade.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de interiorização 
e contato com seu mundo 
emocional, que passa por um 
momento de equilíbrio. O dia é 

ótimo para começar o planejamento solitário de 
um novo projeto, pessoal ou profissional. 
Saúde em ótima fase.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de maior 
envolvimento com seus projetos 
profissionais e planos de negócios. 

Você estará mais racional e consciente dos 
passos que deve dar para alcançar seus 
objetivos na carreira. Dia ótimo para organizar 
contatos comerciais.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de maior 
envolvimento com seu mundo 
emocional, que passa por um 

momento de estabilidade e aprofundamento. Por 
outro lado, o dia é ótimo para firmar parcerias 
financeiras e/ou pedir um grande empréstimo. O 
dinheiro partilhado é amplamente beneficiado.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de boas notícias, 
relacionadas às suas finanças. Este 
pode ser um dia de retomada da 

estabilidade material e financeira, que pode 
acontecer através da assinatura de um contrato 
que envolve novos rendimentos. Sucesso a 
caminho.

A Lua em Libra, recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Aquário 
indicando um dia de boa 
comun icação  e  con ta to s ,  
comerciais e pessoais, mesmo 

que realizados através das redes sociais e 
internet. O momento é ótimo para começar 
um novo curso online ou um novo projeto em 
equipe.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels Registramos a passagem de mais um natalício 
do amigo Franco Valério, que festejou a data 
ao lado dos amigos e familiares. A você nossos 
parabéns e votos de felicidades e realizações.

As flores multicoloridas a 
aniversariante Vanderly Muniz 
que trocou de idade e recebeu o 
carinho especial dos familiares 
e amigos. Que esse novo ano 
seja repleto de coisas boas e 
muitas vitórias. Felicidades 
mil!!!

Fluidos positivos 
c o m  v o t o s  d e  
felicidades, paz e 
prosperidades ao 
a n i v e r s a r i a n t e  
Juvenal Pedroso, que 
celebrou a data 
envolto ao carinho 
da família e seleto 
grupo de amigos. 
Salute amigo!

***********
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 Governador do Distrito 4440 do ORotary, Washington Calado 
Barbosa, associado do Rotary 

Club de Cáceres, assumirá a partir 1º de 
ju lho  do  co r ren te  ano ,  como 
Coordenador Assistente, que será 
responsável pelo crescimento e 
expansão do quadro associativo nos 15 
Distritos Rotários que integram a zona 
rotária 29 Brasil. O convite partiu do 
companheiro Hugo Dórea, coordenador 
dessa zona rotária.

O convite ao Governador 
Washington se deu em função dos 
excelentes trabalhos realizados no 
Distrito 4440, como diretor de 
crescimento e expansão , tanto do 
número de associados como na 
fundação de novos clubes, desde 2015;  
particularmente neste seu ano rotário, 
tendo como diretor de expansão o 
governador 2017-2018, companheiro 
Fernando Cesar Dalmolin, o Distrito 
atinge o maior crescimento percentual 
(+ de 11%) e em número de novos 
associados (+ de 206) de todos os 31 
distritos do país. 

Evidentemente, com uma 
gestão participativa com apoio dos 
Governadores Assistentes das 17 
regiões do distrito 4440, presidentes e 
comissões locais de atração e 
engajamento de novos associados. 

Em suas palavras, Washington 
enaltece o trabalho de toda sua equipe e 
condiciona o convite ao desempenho da 

o número de mulheres nos 
clubes, pessoas com menos de 40 anos e 
rotaractianos que se associam ao Rotary 
e terceira – promover o Rotary e os 
rotarianos como “Pessoas em Ação”.

Como primeira  ação do grupo, 
Dórea coordenará um treinamento 
virtual nos dias 7, 8 e 15 de maio, através 
da plataforma GoToMeeting, no qual 
serão abordados o papel do coordenador 
assistente, como fazer crescer e manter o 
quadro associativo (agora em tempos de 

mesma. Nós credenciamos, 
também, a sua liderança.

A equipe que o Governador 
integrará a partir de julho, buscará 
atingir as metas da 2ª Prioridade 
rotarianas, como as estabelecidas pelo 
Board do Rotary International em 
reunião em Chicago, em outubro de 
2019. 

São elas: primeira – aumentar e 
diversificar a participação por meio da 
formação de clubes; segunda – aumentar 

mercado foi abordado por 
alguns funcionários que exigiram a nota 
fiscal da compra, onde não constava a 
cerveja. Assim acionaram a polícia que 
conduziu o suspeito ao CISC para 
providências.

Por volta das 18 horas, já no 
final da tarde de sábado, policiais 
militares foram acionados via CIOSP 
dando conta de um furto na Escola 
Buscando o Saber, localizada no Bairro 
Jardim Marajoara.  Ao chegarem no 
local, foram recebidos pela diretora da 
escola, que explicou que o vigia ao 
chegar para assumir o serviço verificou 
que a janela da secretaria estava 
arrombada, e que diante do fato acionou 
ela. 
 Ao averiguar a sala, foi 
constatado o furto de uma TV 32” da 
marca LG, além de destruirem um rack 
revirando vários documentos da escola, 
tendo também marca de arrombamento 
na porta da dispensa da secretaria, 
porém não conseguiram abrir.  A 
diretora relatou que nos fins de semana 
a escola fica desguarnecida de vigia no 

es te  sábado,  02 ,  foram Nregistradas várias ocorrências, 
entre elas, um funcionário da 

Sky procurou a polícia para registrar BO 
de furto em seu estabelecimento, sito a 
Rua Riachuelo no Bairro Cavalhada. 
Segundo consta, ao chegar à loja 
deparou com uma janela arrombada e 
deu por falta da TV LG 50”. Ele ainda 
relatou que o local tem alarme, mas não 
soube informar porque não disparou.  

Desta vez os ladrões não deram 
muita sorte, logo mais à noite policiais 
receberam informação que havia 03 
indivíduos carregando uma TV enrolada 
em um lençol seguindo para o Bairro 
Cavalhada III. Os suspeitos ao 
perceberem que estavam sendo seguidos 
dispensaram a TV num terreno baldio e 
fug i r am em d i spa rada ,  s endo  
localizados posteriormente pelos 
policiais. Na ação foram detidos dois 
menores um de 15 e outro de 17 e uma 
mulher de 20 anos, identificada pelas 

iniciais A.S.B.M. A TV foi 
localizada no terreno, mas estava com a 
tela trincada.

Em outra ocorrência, o cidadão 
de iniciais A.C.B.L. registrou BO de 
furto sofrido em sua loja na Rua 13 de 
Junho, onde o suspeito levou um par de 
botinas no valor de R$ 425,00, ele ainda 
relatou que o meliante usava máscara 
preta, calça jeans, camisa azul e branca, 
boné da Nike e que toda ação foi 
registrada pelo circuito interno da loja.

Ainda no período da manhã, a 
Polícia Militar foi acionada para atender 
outro furto em um supermercado na 
Avenida Talhamares, onde o suspeito foi 
de t i do  pe lo s  func ioná r io s  do  
estabelecimento. 

De acordo com informações, o 
suspeito de 34 anos, entrou no mercado 
com algumas sacolas vazias, fez uma 
comprinha, passou pelo caixa, mas 
havia colocado 02 caixas de Heineken 
numa sacola amarela que acondiconou 

2020-2021, Holguer Knaack.pandemia) dos distritos e, 
também, metas propostas pelo 

Sandra Baptista da Cunha, da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), e está prevista para o dia 21 de 
maio. Segundo Adilson Ribeiro Araújo, 
professor do curso de Geografia/Dead e 
idealizador do Projeto: “O Geo-lives 
surgiu como possibilidade de atuação 
durante a pandemia do Covid-19 pela 
qual passa a Humanidade. Em virtude da 
necessidade de isolamento social e 
consequente suspensão das aulas, o 
curso de Geografia de modalidade a 
distância e o Mestrado em Geografia 
pensaram nessa proposta de atividades 
para que acadêmicos e a população em 
geral de outras instituições de ensino ou 
não, de acordo com seu interesse 
intelectual, participem das lives, 
discutindo temas pertinentes à 
Geografia.

A  p a r t i r  d e  r e c u r s o s  
tecnológicos e plataformas gratuitas, a 
possibilidade de desenvolver atividades 
online tem sido bastante disseminada 
nesse período de pandemia. Todas as 
lives serão transmitidas, via Google 
Meet, sempre às 19 horas, pelo horário 
de Mato Grosso. Os links para acesso 
são: 06/05/2020: “A transescalaridade 
das alterações climáticas sob uma 
p e r s p e c t i v a  g e o g r á f i c a ”  -  
https://meet.google.com/zxf-rthy-kmb
14/05/2020: “Intervenções sociais e 
clima urbano: diferentes abordagens 
g e o g r á f i c a s ”  -  
https://meet.google.com/rrn-kdbk-dua
21/05/2020: “Intervenções sociais e 
canais urbanos: diferentes abordagens 
g e o g r á f i c a s ”  –  
https://meet.google.com/wtr-rjsm-unj

s cursos de Geografia da OUniversidade do Estado de 
Mato Grosso estão promovendo 

lives educativas durante a quarentena. O 
projeto “Geo-Lives em tempos de 
isolamento social”  é o tema o tema da 
ação que também é organizado pela 
Diretoria de Educação a Distância 
(Dead) e pelo Programa de Pós-
graduação em Geografia (PPGGEO).

Por meio das lives a Unemat 
que tem por objetivo realizar, via 
Internet, palestras e mesas redondas para 
toda a comunidade unematiana e para a 
sociedade em geral, integrando o saber 
acadêmico e o saber popular no que 
concerne ao debate sobre temas 
r e l a c i o n a d o s  à  i n t e r a ç ã o  
homem/natureza, objeto de estudo da 
Geografia.

I n i c i a l m e n t e ,  e s t ã o  
p r o g r a m a d a s  t r ê s  l i v e s  c o m  
pesquisadores de renome internacional. 
A primeira, agendada para o dia 06 de 
maio, será com o professor Dr. Antonio 
Carlos Oscar Jr., da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e tem 
como tema: “A transescalaridade das 
al terações cl imáticas sob uma 
perspectiva geográfica”.

A segunda live educativa será 
no dia 14 de maio, com o professor . Dr. 
José Carlos Ugeda Jr., da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), cuja 
temática de debate será “Intervenções 
sociais e clima urbano: diferentes 
abordagens geográficas”. 

E a terceira Geo-live intitulada 
“Intervenções sociais e canais urbanos: 
diferentes abordagens geográficas” 
conta com a presença da professora Dra. 

POR MÉRITO

Governador Distrito 4440 Washington Calado é
convidado para assumir cargo no Rotary Brasil
Gilmar Marostega

O convite partiu do companheiro Hugo Dórea, coordenador dessa zona rotária

Governador Washington e embaixatriz  Naiara Rondon  

BOLETINS

Sábado com várias ocorrências
de furto registradas em Cáceres
Da Redação

TV recuperada, mas teve a tela trincada 

 Foto: Reprodução

ON LINE

Geografia Unemat promove lives
educativas durante a quarentena
Assessoria

A primeira live acontece na quarta-feira,6   

Foto: Ilustrativa

Foto: Arquivo
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Rondonópolis, Mirassol D' 
Oeste, Barra do Garças, Sinop e 
do Rio de Janeiro, que estava em 
Mato Grosso.

Os números do último 
Boletim de casos confirmados 
Cuiabá lidera com 145 casos, 
seguido por Rondonópolis (50), 
Sinop (20), Várzea Grande (27), 
Cáceres (10), Tangará da Serra 

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

segunda-feira (04), 344 casos 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 
13 óbitos em decorrência do 
coronavírus no Estado. 
 O úl t imo óbi to  foi  
registrado pelo município de 

Sinop, mas o paciente era 
residente de Nova Mutum, que 
possui 05 casos confirmados de 
coronavírus. 

Esse é o primeiro óbito 
registrado no município. De 
acordo com os Boletins da SES, 
as outras mortes foram nos 
municípios de Cuiabá, Lucas do 
Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, 

(10), Primavera do Leste (9), 
Mirassol D'Oeste (8), Jaciara (9), 
Lucas do Rio Verde (8), São José 
dos Quatro Marcos (6), Nova 
Mutum (5), Barra do Garças (4), 
Ipiranga do Norte (3), Confresa 
(4), Rio Branco (2), Querência 
(2), Poconé (2), Peixoto de 
Azevedo (3), Jangada (2), 
Curvelândia (2), Canarana (2), 
Aripuanã (2), Alta Floresta (2), 
Vila Bela da Santíssima Trindade 
(1), União do Sul (1), Poxoréu 
(1), Pontes e Lacerda (1), Pontal 
do Araguaia (1), Nova Monte 
Verde (1), Lambari D'Oeste (1), 
Conquista D'oeste (1), Campo 
Novo do Parecis (1) e residentes 
de outros Estados (8).

Nas últimas 24 horas, 
surgiram 7 novas confirmações 
em Cuiabá (1), Várzea Grande 
(1), Tangará da Serra (1), Jaciara 
(1), Lucas do Rio Verde (1), 
Confresa (1) e Peixoto de 
Azevedo (1).  Dos 344 casos 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 105 estão em 
isolamento domiciliar e 205 estão 
recuperados. Há ainda 21 
pacientes hospitalizados, sendo 
13 em Unidade de Terapia 
In t ens iva  (UTI )  e  8  em 

enfermaria. 
No bolet im,  a  SES 

também divulga que a rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
dispõe, atualmente, de 98 leitos 
de UTI e 400 leitos de enfermaria 
especificamente para pacientes 
com coronavírus no Estado.

Considerando o número 
total de casos em Mato Grosso, 
57% dos diagnosticados são do 
sexo feminino e 43% masculino; 
além disso, 162 pacientes têm 
faixa-etária entre 36 a 55 anos. 

O documento ainda 
aponta que um total de 2.178 
amostras já foram processadas 
pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen-MT) e que, 
atualmente, restam 70 amostras 
em análise laboratorial.
Cenário nacional - Nesta 
segunda-feira (04), o Governo 
Federal confirmou 105.222 
casos da Covid-19 no Brasil e 
7.288 óbitos oriundos da doença.
 No levantamento do dia 
an te r io r,  d ivu lgado  pe lo  
Ministério da Saúde, o país 
contabilizava 7.025 mortes e 
101.147 casos confirmados de 
p e s s o a s  i n f e c t a d a s  p e l o  
coronavírus.

 Polícia Rodoviária AFederal apreendeu um 
veículo com registro de 

identificação adulterada na BR-
174B, em Pontes e Lacerda 
durante a Operação Dia do 
Trabalhador, na noite deste 
sábado (02).

Segundo informações, em 
rondas na BR a Polícia abordou 
um motociclista que seguia à Vila 
Bela. 

Ele afirmou estar vindo de 
Cuiabá ao município, mas que 

v o l t a r i a  n o  o u t r o  d i a .  
Posteriormente ele se contradisse 
assegurando ir participar de uma 
festa.
 Diante dos fatos, os 
agentes checaram a moto e 
contataram que se tratava de uma 
Honra modelo XRE do estado de 
Goiás.

Como ela estava com 
s i n a i s  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  
adulterada, ela foi apreendida e 
encaminhada à 7º Delegacia da 
PRF.

realizou inúmeras ações e 
campanhas de conscientização 
para o uso da máscara, inclusive 
destinou a entrega no Estado de 
28 mil máscaras caseiras, que 
f o r a m  e n t r e g u e s  n o s  1 7  
municípios que apresentam 
maior número de casos.

Ta m b é m  l a n ç o u  a  
campanha “Eu cuide de você, 
você cuida de mim” com o 
objetivo de incentivar o uso da 
máscara, que é um instrumento 
eficaz de prevenção contra o 
coronavírus.

“A aplicação de multa ao 
e s t a b e l e c i m e n t o  s e r á  
obrigatoriamente precedida de 
notificação de advertência 
expedida pelos órgãos de 
fiscalização, que deverá conter o 
nome e a matrícula funcional do 
agente fiscalizador, bem como o 
nome e o número do CNPJ do 
estabelecimento notificado”, 
afirma trecho do decreto.

Os valores arrecadados 
com as multas serão revertidos 
em cestas básicas, que deverão 
ser doadas no município onde 
ocorrer a atuação.

 omeça a valer a partir de Choje (05), a aplicação de 
multa no valor de R$ 

80,00 por pessoa, a empresas que 
permitir colaboradores e clientes 
s e m  m á s c a r a s  n o s  
estabelecimentos. A penalidade 
está prevista no Decreto 465, de 
27 de abril.

A i n d a  o s  
estabelecimentos sejam ele 

públicos ou privados devem 
afixar na porta de entrada um 
a v i s o  c o m  a l e r t a  d a  
obrigatoriedade do uso de 
máscara. 

A fiscalização ficará por 
conta da Polícia Militar, Procons 
e órgãos de vigilância sanitária 
estadual e municipal.

Antes da aplicação da 
multa, o governo de Mato Grosso 

ATUALIZAÇÃO

SES é notificada sobre 13ª morte por
Covid-19, casos somam 344 em MT

Redação c/ Assessoria

Dos 344 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 105 estão em isolamento domiciliar e 205 estão recuperados

57% dos diagnosticados são do sexo feminino e 43% masculino   

Foto: Ilustrativa

DECRETO 465

Começa em Mato Grosso a cobrança
de multa para quem não usar máscara
Da Redação

A partir de hoje inflação gera multa   

Foto: Ilustrativa

OPERAÇÃO

PRF apreende Moto do Estado
de Goiás em Pontes e Lacerda

TVCO Pontes e Lacerda

Moto recuperada  

Foto: PRF
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CÁCERES-MT,  05 E 06 DE MAIO DE 2020

ANO 58 - Nº 10.653

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu sete pessoas e 
recuperou três veículos, uma S-10 cinza, uma Duster cinza e uma Saveiro 
de cor amarela que foram locadas, mas que os condutores não devolveram. 
Os homens levariam os carros para a Bolívia. Os três veículos estão 
avaliados em cerca de R$ 184 mil. Página 04

Começa a valer a partir de hoje (05), a aplicação de multa no valor 
de R$ 80,00 por pessoa, a empresas que permitir colaboradores e clientes 
sem máscaras nos estabelecimentos. A penalidade está prevista no Decreto 
465, de 27 de abril.  Ainda os estabelecimentos sejam ele públicos ou 
privados devem afixar na porta de entrada um aviso com alerta da 
obrigatoriedade do uso de máscara. Página 06

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde 
desta segunda-feira (04), 344 casos confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso, sendo registrados 13 óbitos em decorrência do coronavírus no 
Estado. O último óbito foi registrado pelo município de Sinop, mas o 
paciente era residente de Nova Mutum, que possui 05 casos confirmados 
de coronavírus.  Página 06

ATUALIZAÇÃO

SES é notificada sobre 13ª morte por
 Covid-19, casos somam 344 em MT

Números continuam subindo no Estado  

Foto: Ilustrativa

POR MÉRITO

Governador Distrito 4440 Washington Calado é
convidado para assumir cargo no Rotary Brasil

 O Governador do Distrito 4440 
do Rotary, Washington Calado Barbosa, 
associado do Rotary Club de Cáceres, 
assumirá a partir 1º de julho do corrente 
ano, como Coordenador Assistente, que 
será responsável pelo crescimento e 
expansão do quadro associativo nos 15 
Distritos Rotários que integram a zona 
rotária 29 Brasil. O convite partiu do 
companheiro Hugo Dórea, coordenador 
dessa zona rotária. 

Washington Calado Barbosa – 
Governador Distrito 4440 

 Foto: Arquivo

Página 03

ON LINE

 Os cursos de Geografia da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
estão promovendo lives educativas 
durante a quarentena. O projeto “Geo-
Lives em tempos de isolamento social”  é 
o tema o tema da ação que também é 
organizado pela Diretoria de Educação a 
Distância (Dead) e pelo Programa de Pós-
graduação em Geografia (PPGGEO). 

Geografia Unemat promove lives
educativas durante a quarentena

Veículos eram de locadoras  

Foto: Gefron

POLÍCIA 

Sete são presos por tentarem levar
Duster e S-10 locados para Bolívia

Veículos eram de locadoras  

Foto: Gefron

DECRETO 465

Começa em Mato Grosso a cobrança
de multa para quem não usar máscara

Multa será de R$ 80,00  

Foto: Ilustrativa
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