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EM CHAMAS

Em Cáceres queimadas estão fora do controle, cidade
ocupa terceira posição no Estado em focos de calor
Foto: Divulgação

Os incêndios em Mato Grosso neste período do ano são
comuns, mas em 2020 as chamas atingiram proporções que puseram
em alerta o País. Em estudo realizado pelo Instituto Centro de Vida
(ICV) as queimadas consumiram cerca de 1,7 milhão de hectares de
todo o estado mato-grossense, o que equivale a uma área cinco vezes
maior que a capital Cuiabá e cerca de onze vezes o território da
cidade de São Paulo. As queimadas nos últimos meses têm deixado
um rastro de destruição em vários municípios do Estado. Página 03

EDUCAÇÃO

STF proíbe eleição e Secretaria de Educação de MT
abre processo seletivo para cargo de diretor escolar
Foto: Divulgação

Fogo descontrolado na Dolina destruiu a escadaria

BOLETIM

Apesar do aumento de casos em Cáceres, município
permanece com risco moderado de contaminação
Foto: Ilustrativa

Com quase 7 mil casos
notificados e mais de mil em
investigação, Cáceres segue com
risco moderado para contaminação
ao novo coronavírus, de acordo com
o panorama da situação
epidemiológica divulgado no
Boletim Informativo nº 190. Em
Mato Grosso, nas últimas 24 horas,
foram notificadas 1.450 novas
confirmações de casos de
coronavírus no Estado, totalizando
106.895 e 3.157 óbitos em
decorrência da doença.

Para manter gestão democrática Seduc fará seletivo

Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proibindo
que haja eleição para a escolha de diretores de escolas da rede
estadual, a Secretaria Estadual de Educação.
“Essa não é uma decisão de governo e sim o cumprimento de decisão
judicial do STF, que tornou inconstitucional a escolha de diretores
por meio de eleição. Página 06

COMPETIÇÃO NACIONAL

Uirapuru/Cáceres representa Mato Grosso
no Campeonato Brasileiro de Futsal feminino

Mais de mil exames aguardam
resultado em Cáceres

Foto: Uirapuru/Cáceres

Página 06

FIM DE SEMANA

Foto: PMMT

Policiais militares recuperaram
no sábado e domingo (12 e 13), quatro
veículos, sendo um carro e três
motocicletas. Em uma das ocorrências
um homem foi detido por receptação.
Carro e motos recuperados
no fim de semana

Time representará MT na competição nacional de futsal feminino

O time Uirapuru/Cáceres será o representante de Mato
Grosso no II Campeonato Brasileiro de Futsal feminino. A
competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de
Futsal (CBFS), está prevista para iniciar em outubro e será realizada
na cidade de Paulista, em Pernambuco. Página 07
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Do Chumbo ao Diamante
Oficialmente comemora-se no dia
10 de setembro o lançamento do primeiro
jornal escrito no Brasil, haja vista, que foi
nesta data em 1808 que a Gazeta do Rio de
Janeiro circulava após 3 meses de
clandestinidade. Veja o leitor, que já lá se
vão 212 anos do evento que marcou o início
da imprensa escrita, no reino tupiniquim.
Literalmente reino, pois só 14 anos após
veio a nossa independência e 80 anos
depois, a república. Ressalte-se somente aos
16 anos de sua circulação, a Gazeta obteve o
respaldo legal da liberdade de imprensa com
a promulgação da nossa primeira
constituição em 1824.
Desde então milhares de periódicos,
semanários, hebdomadários, mensais e mais
tarde, diários, foram editados no país,
infelizmente, muitos deles, tendenciosos,
marrons, caça-níqueis, com fakes news e os
cambaus. Por outro lado, existem aqueles
veículos de imprensa que apesar das
ameaças de mordaças atenorais a
democracia, resistem com sua editoria
imparcial em defesa da comunidade.
Dentre estes, orgulhamo-nos de
nestes 59 anos de lutas, como cereja do bolo
jubilar a ser comemorado no próximo mês,
jamais nos curvar aos poderosos, pautando
nossa linha no jornalismo sério,
compromissado com a verdade, doa a quem
doer.
Superamos os anos de chumbo da
ditadura militar, adequamo-nos ao advento
cibernético e refém de uma pandemia,
vamos nos amoldando aos atuais percalços
decorrentes, ajustando as receitas, como
forma de não privar o distinto parceiro leitor,

EDITORIA

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
Termina nesta quarta-feira (16) o prazo para
que os partidos realizem suas convenções
destinadas a deliberar sobre coligações, assim
como escolher seus candidatos a prefeito,
vice-prefeito, vereadores e suplementar ao
Senado nas Eleições 2020. Conforme o
calendário eleitoral, este também é o último
dia para que os partidos políticos tenham
constituído órgão de direção na circunscrição
onde desejam ter candidatos a cargos eletivos.
O diferencial desta Eleição é a possibilidade
dos partidos realizarem a Convenção Virtual.
NOVO TÍTULO
O perfil @matogrosso_brasil que possui mais
de 60 mil seguidores, realizou uma votação
para eleger a cidade mais bonita de Mato
Grosso. Entre as 51 cidades do Estado que
foram indicadas, Cáceres e Nova Xavantina
disputaram o título durante votação que
iniciou no dia 26 de agosto. A disputa que
mobilizou internautas e influenciadores
digitais elegeu Cáceres como a cidade mais
bonita do Estado. Agora a Princesinha tem
mais um título pra sua história.
AÇÃO BICHO VIVO
Você pode ajudar o Pantanal a se recuperar.
Uma chance de amenizar o sentimento de
impotência que toma a todos que se importam
com a vida, com nossa biodiversidade! O
Instituto sustentar, através do Projeto Bichos
do Pantanal, lança Ação Bicho Vivo que
pretende arrecadar cerca de R$ 150 mil para
resgatar e salvar a vida dos animais vítimas
dos incêndios no Pantanal. A arrecadação, será
destinada para construção de locais para
receber os bichos, comprar equipamentos de
resgastes, alimentos e água, além de
medicamentos para tratamento dos animais. A
Ação Bicho Vivo salve o Pantanal, acontece
n o s i t e d o
I n s t i t u t o
Sustentarhttp://institutosustentar.net/doar/.
Qualquer pessoa pode acessá-lo e fazer uma
contribuição.
LIVE MP
A campanha de valorização da saúde mental
do trabalhador “Que o amarelo faça florir”,
idealizada pelo Programa Vida Plena, será
tema da terceira fase de lives do projeto “MP e
Você”. No mês dedicado à prevenção do
suicídio em todo o país, conhecido como
Setembro Amarelo, serão realizadas duas
transmissões ao vivo pelo Instagram
(@mpemt). Hoje (15) acontece a primeira
live, a partir das 15h (horário local), com as
psicólogas Morgana Moura e Daniela Bezerra
que explanaram o tema: “Saúde Mental e a
prevenção do suicídio”. No dia 29 de
setembro, também às 15h, a transmissão ao
vivo abordará o tema “Saúde mental e rede de
atenção”, com a analista Assistente Social do
MPMT Renata de Paula Teixeira e um
convidado do Centro de Valorização da Vida
(CVV).
MEGA SENA
Embora ninguém tenha acertado as seis
dezenas do concurso 2298 da Mega Sena,
sorteado no sábado, 36 apostadores de Mato
Grosso fizeram a quina e a quadra. O sortudo
que acertou 5 números fez a aposta em Cuiabá
e receberá 41.659,96 e outros 35 que fizeram a
quadra receberão 873,81 cada um. De acordo
com o site da Loterias Caixa as demais apostas
foram realizadas nas cidades Acorizal. Água
Boa, Alta Florestas, Barra do Bugres, Cáceres,
Colíder, Cotriguaçu, Cuiabá, Gaúcha do
Norte, Jaurú, Lucas do Rio Verde, Mirassol do
Oeste, Nobres, Pontes e Lacerda,
Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.

da nossa companhia, infelizmente, mais
restrita, porém necessária. No portal,
procuramos manter a atualidade e honrar
nossos compromissos com os anunciantes,
que dividem conosco os ônus das restrições
impressas, confiantes que serão ressarcidos
tão logo as coisas se normalizem.
Aprendemos com as adversidades a
vence-las; geralmente as conquistas tiveram
a apoio dos verdadeiros amigos e com
perseverança e fé em Deus, venceremos

mais esta. Se este ano nossas Bodas de
Cereja serão simbólicas, juntos haveremos
de em 2021, livres deste pandemônio,
comemorar os 60 anos do Correio
Cacerense, com o brilho e a tempera do
Jubileu de Diamante. Disso, não temos
dúvidas, afinal, não por acaso, somos
Correio, que no Aurélio se traduz como
serviço encarregado de levar mensagens e
Cacerense, de raiz e orgulho. Bom Dia!

Nossas vidas no amanhã
Um exercício de paciência. Missão de
persistência. Uma vida de mais renúncias. Essas
três frases servem para circunscrever nossas
vidas no amanhã. O biólogo e pesquisador Átila
Iamarino dá a dica: “não tem volta mágica para
2019 sem vírus. É uma adaptação pragmática
para 2021 com ele.” Portanto, devemos já
começar a gigantesca tarefa de fazer as
mudanças que se fizerem necessárias para
convivermos com os dias futuros. Urge termos
consciência dessa necessidade. Não se espere
pela volta pura e simples aos dias de ontem, com
a manutenção de velhas regras, padrões de
comportamento, atitudes e gostos.
A reforma na área dos costumes é uma
das mais árduas. Afinal, costume faz parte da
tradição, carrega o dna de todo um processo
civilizatório. Mas há de se compreender que a
vida segue seu curso e avança na esteira das
descobertas e inovações resultantes das
pesquisas nas áreas da biologia, biomedicina,
inteligência artificial etc. Portanto, qualquer
arranjo no sentido de salvaguardar a integridade
da vida é e será bem-vinda, principalmente se
olharmos um pano de fundo cheio de ameaças.
Como lembram os cientistas, o nosso
foco será sempre o dos impulsos inatos aos seres
vivos. Analisando as reações do comportamento,
Pavlov se vale do exemplo da ameba para
explicar os reflexos do ser humano. A ameba
foge do perigo, absorve alimentos, multiplica-se,
forma quistos dentro dos quais se multiplica em
um enxame de pequenas amebas. Por aí,
podemos ter a primeira resposta para a questão
da metáfora de guerra, tão do gosto dos
indivíduos. As pessoas, como as amebas,

procuram evitar o perigo e preservar sua espécie.
Se um vírus, um Covid qualquer, aparece de
repente ameaçando o fluxo vital, o ser vivo tenta
dele se afastar, matando-o ou tomando as
precauções para que ele desapareça.
A natureza procura conservar a vida, de
acordo com dois grandes princípios: o da soma e
o do gérmen. O primeiro, o indivíduo, conduz o
segundo, a espécie; o primeiro é mortal,
descontínuo, e o segundo é imortal, contínuo.
Para preservar o indivíduo do aniquilamento,
antes que tenha cumprido a tarefa de transmitir o
gérmen da espécie, a natureza o dotou de dois
mecanismos especiais; e da mesma forma, para a
preservação da espécie, proporcionou dois
mecanismos.
Os primeiros são os impulsos
combativo e nutritivo; os segundos, sexual e
paternal. Eis a base do argumento que sustenta a
tese de que haveremos de adotar o pragmatismo
para prolongar nossa preservação. A adaptação à
realidade dos ciclos de vida é condição sine qua
non. Dito isto, emergem as questões: que
mudanças, que novos costumes adotar, quais as
esferas que deverão ser mais impactadas, a
individual ou a coletiva? Com perdão dos amigos
da área biomédica, arrisco a inferir que o rol de
adaptações assumirá uma proporção circular,
sistêmica, abrangente, na medida em que os elos
da cadeia da saúde de um povo abrigam
mudanças nos padrões e normas
governamentais, atitudes pessoais e
comportamentos coletivos. Entidades e pessoas
físicas deverão entrar na composição, operando
as políticas de saúde, com maior controle de
cuidados sanitários, programas intensivos de
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prevenção, inserção de uma visão
interdisciplinar, capaz de contemplar o Todo e
não apenas as partes.
É claro que uma eficaz revolução de
costumes depende da chave da porta do futuro: a
educação. Por isso, o sistema educacional, a
partir do ensino de base até os níveis superiores,
haverá de focar as políticas de prevenção e
mudança de hábitos, o que implicará modelagem
inovadora nas áreas dos divertimentos,
conservação ambiental, educação, mobilidade
urbana, segurança pública, manifestações
coletivas, como eventos de massa.
A grita será barulhenta, prevendo-se,
desde já, um discurso crítico aos governantes,
que estariam fazendo censura, opressão à
liberdade de manifestação etc. Mas não se faz
reforma sem ponto e contraponto.
Como fortaleza de defesa de uma nova
ordem mundial no campo sanitário, será
necessária a chegada ao poder de um núcleo com
novas visões, olhar de estadista,
empreendedorismo e coragem para enfrentar os
infortúnios. Só assim a Humanidade será capaz
de implantar um regramento que garanta a
sobrevivência da espécie, com destaque para a
vida saudável do planeta, o que exigirá forte
intervenção nas políticas preservacionistas e de
melhor distribuição de renda. A continuar a
imensa disparidade de classes, os grupos mais
poderosos haverão de dar o tom maior e, nesse
caso, a orquestra mundial ameaça continuar
bastante desafinada.
___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor político e de
comunicação Twitter@gaudtorquato
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EM CHAMAS

As queimadas consumiram cerca de 1,7 milhão de hectares de todo o estado mato-grossense

Em Cáceres queimadas estão fora do controle, cidade
ocupa terceira posição no Estado em focos de calor
Da Redação
Foto: Reprodução

O

s incêndios em Mato Grosso
neste período do ano são
comuns, mas em 2020 as
chamas atingiram proporções que
puseram em alerta o País. Em estudo
realizado pelo Instituto Centro de Vida
(ICV) as queimadas consumiram cerca
de 1,7 milhão de hectares de todo o
estado mato-grossense, o que equivale a
uma área cinco vezes maior que a capital
Cuiabá e cerca de onze vezes o território
da cidade de São Paulo. As queimadas
nos últimos meses têm deixado um
rastro de destruição em vários
municípios do Estado.
De acordo com o Informativo
nº 15 do Centro Temporário Integrado
de Coordenação Operacional, Cáceres
ocupa a terceira cidade do Estado com
maior número de focos de incêndio,
perdendo apenas para Poconé e Barão do
Melgaço. De acordo com o documento

Fogo no prédio desativado do Dnit em Cáceres

no período de 01 de julho a 09 de
setembro, foram registrados no

município de Cáceres 1.371 focos de
calor.

PEDIDO DE LIMINAR

Os números são evidenciados
pelas ocorrências registradas, somente
na última semana uma pessoa morreu
vítima do fogo, fazendas destruídas,
animais mortos, na sexta-feira as
chamas destruíram um prédio
desativado do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e
no sábado (12) a vegetação e escadaria
da Dolina Água Milagrosa, com mais de
150 degraus ficou totalmente destruída
após fogo descontrolado na região que
fica há 20 quilômetros da cidade.
E sem previsão de chuvas para
a região, a perspectiva é de que as
queimadas continuem a se alastrar,
mesmo diante de todo o esforço
empreendido pelo exército, Corpo de
Bombeiros, brigadistas contratados e
todo o aparato usado, não estão se
mostrando suficientes para controlar o
fogo.
Em rede social o TenenteCoronel BM Vicente Manoel de Deus
Neto, com mais de 29 anos de serviços

como bombeiro, afirma que nunca viu
algo parecido com o que vem ocorrendo
no Estado.
Na página do instagram
@DestinosTuristicosMT, várias pessoas
lamentaram a destruição causada pelo
fogo na Dolina. A equipe responsável
pelo local comentou: “Nós da Dolina
Água Milagrosa estamos muito tristes
com o ocorrido neste sábado (12). Esse
incêndio florestal nos pegou de surpresa,
foram inúmeros esforços para tentar
controlar as chamas, mas com a
vegetação e tempo secos infelizmente
nossos esforços não foram suficientes
para impedir que o fogo chegasse nesse
paraíso!
Esse incêndio de grande
proporção vem se alastrando a dias por
todo no Pantanal e com grande tristeza
chegou em nossa propriedade! Peço a
Deus que nos ajude aos poucos a
reconstruir esse paraíso natural que a
dezenas de anos nossa família ajudou a
preservar!”, concluiu.

Defensoria Pública entra com ADI no TJ para derrubar
EM DISCUÇÃO
cobrança de taxas na emissão de boletos em Cáceres Audiência Pública debate hoje proibição de
Assessoria
canudos plásticos na Câmara Municipal
desvirtuamento da materialidade
Foto: Assessoria

Defensores Clodoaldo Queiroz e Saulo Castrillon

A

Defensoria Pública de Mato
Grosso entrou com uma ação
direta de inconstitucionalidade
(ADI), com pedido de liminar, no
Tribunal de Justiça, contra a prefeitura
de Cáceres. A medida pede que o
Município suspenda a cobrança de taxas
do cidadão para emissão de boletos,
guias, certidões ou qualquer outro
documento de arrecadação, pois o
recolhimento na forma de encargo, sem
prestação de serviço, viola artigos da
Constituição Federal e Estadual.
Além do pedido liminar de
suspensão de dois artigos, parágrafos e
incisos da Lei Complementar nº 148 de
26 de dezembro de 2019, que institui o
código tributário municipal e estabelece
a cobrança, na ADI, o defensor públicogeral, Clodoaldo Queiroz e o defensor
público que atua em Cáceres, Saulo
C a s t r i l l o n , p e d e m a
inconstitucionalidade da regra e de
cinco itens da Tabela de Taxas de
Serviços do Município, estabelecidas na
lei.
A Lei 148, em seu artigo 225
define que a taxa de serviços tem como
fato gerador a execução de serviços
administrativos de pesquisa e
desenvolvimento de qualquer outra
atividade para fornecimento e emissão
de guias, certidões, pareceres, atestados
ou qualquer outro documento fornecido
pela Administração Municipal.
A definição, no entanto, é
contestada na ADI, onde fica registrado
que a lei municipal viola os artigos 5º e
145º, inciso II, da Constituição Federal
(CF). Esse último, foi usado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) num
recurso especial, em 2014, para firmar
jurisprudência no sentido de que a
cobrança da taxa de expediente para
emissão de documentos tributários é
inconstitucional, por não obedecer a
critérios legais. “A emissão de guia de
recolhimento de tributos é de interesse

exclusivo da Administração, sendo
mero instrumento de arrecadação, não
envolvendo a prestação de um serviço
público ao contribuinte. Ratifica-se, no
caso, a jurisprudência da Corte
consolidada no sentido de ser
inconstitucional a cobrança de taxas por
emissão ou remessa de carnês e guias de
recolhimento de tributos”, diz trecho do
voto do relator ministro Dias Toffoli, um
dos usado para fundamentar a ADI.
Constituição de Mato Grosso - A
constituição estadual também assegura
que todos, independente da cobrança de
qualquer valor, têm o direito de petição e
de obtenção de certidões em repartições
públicas, para a defesa de direitos e para
o esclarecimento de situação de
interesse pessoal e coletivo, em seu
artigo 10º, inciso VI, diz trecho da ação.
“A Constituição Estadual cria
uma imunidade tributária, impedindo de
modo definitivo, qualquer cobrança
fundamentada no fornecimento, pelo
Poder Público, de certidões dessa
natureza. Além disso, a previsão dessa
cobrança afronta o artigo 149, inciso II,
vez que não envolve prestação de um
serviço público ao contribuinte, sendo
apenas, uma ferramenta de arrecadação
tributária em prol da Fazenda Pública”,
reforça o defensor público-geral.
Quanto à solidificação do
entendimento, Castrillon lembra que o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
também já declarou, em inúmeros
julgamentos, a inconstitucionalidade de
leis similares de Mato Grosso e dos
municípios de Cuiabá e Sorriso, que
adotavam a mesma prática.
“A emissão de guia, tratada
erroneamente como emolumentos, em
verdade são consideradas taxas. A
cobrança desta taxa é um expediente
utilizado de forma velada para transferir
o custo administrativo, de
responsabilidade única do Poder
Público, ao particular, em nítido

proposta”, afirma despacho do ministro
Roberto Barroso, usada no ADI julgada
procedente contra o município de
Cuiabá.
Origem - Castrillon, que atua na
comarca de Cáceres, informa que
identificou a ilegalidade na cobrança ao
trabalhar na Vara de Fazenda Pública
com executivos fiscais, nos quais o
cidadão é defendido pela Defensoria
Pública, após ser citado por edital. Ele
informa que a lei tributária foi
reformada no ano passado, mas que há
20 anos a cobrança é feita dessa forma
em Cáceres, sem contestação.
“Trabalho com centenas de
executivos fiscais nos quais o cidadão
executado não sabe que há um processo
de cobrança contra ele. E analisando as
certidões de dívida ativa, constatei o
registro dessas taxas e decidi verificar a
legalidade para a cobrança delas, e não
encontrei qualquer respaldo. Por esse
motivo, pedi o apoio do defensor
público-geral para questioná-las”.
Castrillon explica ainda que
existem discussões que até permitem a
cobrança do custo do valor do
documento, em centavos, para casos
similares, mas não da forma como
ocorreu nas ações vencidas no TJ e como
ocorre em Cáceres. “Aqui no município
temos centenas de guias e certidões
cobrando o valor de R$ 10,54 de taxa de
serviços administrativos, o que soa
como algo absurdo. A prefeitura cobra
impostos e taxas do contribuinte e além
disso, cobra também pelo serviço de
cobrar, é algo ilegal, além de absurdo ”,
disse.

Da Redação

A

Comissão de Indústria,
Comércio, Agropecuária e Meio
Ambiente da Câmara Municipal
de Cáceres debaterá hoje, em audiência
pública a partir das 10 horas, os projetos
de Lei de nº 47 de 15 de julho de 2019 e
PL nº 64 de 24 de agosto de 2020.
Um proposto pelo vereador
Cezare Pastorelo visa a proibição de
venda e fornecimento de canudos
plásticos no Município de Cáceres e o
outro do Executivo que dispõe sobre a
Inspeção Industrial, Higiênico e
Sanitária dos Produtos de Origem
Animal e Vegetal no município e dá

outras providências.
A audiência acontece no
plenário do legislativo, porém devido à
necessidade de evitar aglomerações e
situações de risco em ambientes
fechados, a Câmara está realizando
audiências com até 10 (dez) pessoas
presencialmente no Plenário e com
participação da população através do
aplicativo de videoconferência Jitsi
Meeting.
A audiência será transmitida
também pela página oficial da Câmara
no Facebook. (Com informações
assessoria)
Foto: Divulgação

Sessão acontece as 10 horas
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todo ano

Homem comete suicídio por
enforcamento em Cáceres
N
Violência contra mulheres registra

Da Redação

Foto: Ilustrativa

o mês em que se realiza
campanhas de prevenção ao
suicídio, Cáceres registra
mais um caso. O fato aconteceu na
tarde de sábado (12) no Bairro Vila
Irene. De acordo com as
informações, o corpo da vítima
Sebastião Venâncio Filho, de 56
anos, foi encontrado pelo filho, por
volta das 16 horas na residência
localizada a Rua Imaculada
Conceição.
Aos policiais o filho relatou
que ao chegar na residência se
deparou com seu pai pendurado por
uma corda amarrada ao pescoço
entre a porta da cozinha que dá
acesso ao quarto.
Segundo ele ao ver a cena e
acreditando que o pai ainda estivesse
vivo, o desamarrou e acionou
socorro junto ao Corpo de
Bombeiros, que no local constatou o
óbito. A Polícia Militar que se fez
presente, isolou a área e acionou a
Polícia Civil e a Politec para os
trabalhos de praxe.
O corpo foi recolhido e
encaminhado ao Instituto Médico
Legal onde passou por necrópsia e
posterior liberação para o

querem e precisam conversar, basta

FEMINICÍDIOS

aumento de 40% em Mato Grosso
Assessoria Sesp-MT

O

Corpo foi encaminhado ao IML

sepultamento.
Suicídio: Precisamos falar sobre
isso!
Para muito além da
campanha “Setembro Amarelo”,
falar sobre prevenção ao suicídio em
todos os meses do ano é
fundamental! Segundo a
Organização Mundial da Saúde

(OMS), cerca de 800 mil pessoas
tiram a própria vida todo ano, e um
número muito maior tenta se
suicidar, mas não têm êxito.
O CVV - Centro de Valorização à
Vida realiza apoio emocional e
prevenção ao suicídio, atendendo
gratuitamente, sob total sigilo e 24
horas por dia, todas as pessoas que

FIM DE SEMANA

Um carro e três motocicletas são recuperados
pela PM em Cáceres e mais três cidades de MT
Redação c/ Assessoria

P

oliciais militares
recuperaram no sábado e
domingo (12 e 13), quatro
veículos, sendo um carro e três
motocicletas. Em uma das
ocorrências um homem foi detido
por receptação.
Em Cáceres, os militares do
6º BPM foram informados pela
vítima, uma mulher de iniciais
A.S.L. de 38 anos, que sua
motocicleta tinha sido furtada em
frente de uma unidade de saúde. De

discar 188.

acordo com relato da vítima, ela
deixou a moto estacionada e
trancada, enquanto entrou na
Unidade hospitalar, ao retornar não
encontrou a moto no local deixado.
Diante do fato e com as
características da motocicleta, os
policiais em diligência, encontraram
a moto Honda CG 150 preta,
abandonada na Avenida 7 de
Setembro.
E m C a m p o Ve r d e , a
ocorrência foi atendida pela equipe
Foto: PMMT

Moto recuperada em Cáceres

da 8ª Companhia via 190. A
informação descrevia que o veículo
Corsa branco, estava estacionado
desde a sexta-feira (12), próximo de
um posto de gasolina. A placa era de
uma cidade do estado do Tocantins.
No local, os policiais conformaram
ser um carro roubado.
Situação semelhando em
Primavera do Leste. Moradores
ligaram avisando que uma
motocicleta tinha sido abandonada
próximo do aterro sanitário da
cidade. Via sistema, foi confirmado
a queixa de roubo do veículo.
Em Cáceres, os militares do
6º BPM foram informados pela
vítima, uma mulher, que sua
motocicleta tinha sido furtada em
frente de uma unidade de saúde.
Em diligência, os policiais
encontraram a moto Honda CG 150
preta, abandonada na Avenida 7 de
Setembro.
Na capital, no bairro Pascoal
Ramos, os policiais do 9º BPM
realizavam uma barreira quando
pararam um motociclista e, durante a
vistoria no veículo constou queixa
de roubo em novembro do ano
passado.
O homem alegou que
comprou a moto em um aplicativo de
venda e que não tinha habilitação.
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número de feminicídios em
Mato Grosso aumentou 40%
entre os meses de janeiro a
agosto, em comparação ao mesmo
período do ano passado.
Nos oito primeiros meses
deste ano, 35 feminicídios foram
registrados, no entanto, este número
pode ser alterado, conforme o
andamento das investigações
policiais. Já em 2019, este número
chegou a 25 casos.
O levantamento do
O b s e r v a t ó r i o d a Vi o l ê n c i a ,
vinculado à Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT),
também mostram que os homicídios
dolosos contra mulheres tiveram
redução de 31%, sendo que
ocorreram 20 mortes este ano contra
29 no mesmo período do ano
passado.
O número de homicídios
dolosos tentados também diminuiu
23%, com 149 casos este ano contra
193 ano passado.
Outros crimes cometidos
contra a mulher, mas que são menos
comuns também registraram
aumento, como é o caso da
importunação sexual, que teve 130
registros este ano contra 121 casos
no ano passado, e da inviolabilidade
domiciliar que aumentou de quatro
casos no ano passado para 15 casos

este ano, aumento de 275%.
Já os casos que configuram
o Artigo 216-b do Código Penal, que
é produzir, filmar ou fotografar por
qualquer meio conteúdo com cena
de nudez ou ato sexual sem
permissão dos participantes, tiveram
aumento de 367%, passando de três
casos em 2019 para 15 casos neste
ano.
Os demais crimes
apresentaram redução em
comparação com o mesmo período.
O mais comum que é a ameaça, teve
redução de 14%, com 11.640 casos
este ano e 13.524 em 2019, seguido
de lesão corporal, com queda de
10%, com 6.115 casos contra 6.759
no ano passado.
Os casos de assédio sexual
também registraram uma queda
considerável de 31%, sendo que 106
casos ocorreram este ano e 154 casos
no mesmo período do ano passado.
O levantamento leva em
consideração vítimas femininas
entre 18 e 59 anos.
Denúncias - Para registrar qualquer
denúncia basta ligar para o 190, 197,
180 e 181. Vale lembrar que todas as
denúncias são sigilosas.
Além disso, as denúncias
também podem ser registradas
presencialmente nas delegacias
(PJC-MT) de Mato Grosso.
Foto: Ilustrativa

35 feminicídios foram registrados em 8 meses
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PROTESTO

A convocação para a paralisação e carreata, ocorrerá em vários municípios do estado

Sintep/MT realiza mobilização estadual
e carreata contra ataques do governo
Assessoria

Foto: Divulgação

654/2020), que desconta 3% a
mais dos trabalhadores da ativa, e
compromete a aposentadoria e
pensão dos aposentados,
confiscando 14% dos benefícios
acima de R$ 3 mil.
O presidente faz o alerta

ainda para que toda a mobilização
estadual siga as normas
sanitárias, com distanciamento
de 2 metros entre os participantes,
caso venha a sair dos veículos,
uso de máscara e álcool gel.

EM EVIDÊNCIA

Sicredi Asset é destaque em guias de fundos de investimentos
da Revista Investidor Institucional e do Valor Econômico
Assessoria

O

A carreata em Cuiabá está marcada para às 8h

N

esta terça-feira, 15 de
setembro, o Sindicato
dos Trabalhadores no
Ensino Público de Mato Grosso
(Sintep/MT) realiza mobilização
estadual contra o calote salarial
instituído pelo governo Mauro
Mendes e demais desmontes nos
direitos trabalhistas e na
Educação Pública estadual.
A convocação para a
paralisação e carreata, ocorrerá
em vários municípios do estado.
Os trabalhadores da educação
exigem pagamento da Revisão
Geral Anual (RGA) e Lei nº
510/2013 (Dobra do Poder de
Compra) que estão com dois anos
de atraso, além de resíduos
deixado pela gestão anterior.

A carreata em Cuiabá está
marcada para às 8h, com
concentração na Praça Ulisses
Guimarães, próximo ao Shopping
Pantanal. Os carros sairão em
direção ao Centro Político
Administrativo.
O objetivo é tornar
público os recorrentes ataques do
governo aos servidores, com
destaque para a desvalorização
salarial e sucessivas medidas
governamentais que
comprometem a
Educação
Pública e gratuita.
“Nossa mobilização é
contra o calote do governo Mauro
Mendes a RGA, a Lei
nº510/2013, contra o ataque à
Lei da Gestão Democrática (nº

7040/98), a sobrecarga de
trabalho imposta pelas aulas
remotas, contra a exclusão dos
estudantes da Educação Especial
no processo de aprendizagem
durante a pandemia, e ainda,
contra confisco nos salários de
aposentados e pensionista da
educação”, informa o presidente
do Sintep/MT, Valdeir Pereira.
Segundo estudos
realizados pelo Sintep/MT o
descumprimento da RGA e Lei nº
510/2013 reduziram em mais de
30% o poder de compra dos
salários dos profissionais da
Educação, nos últimos três anos.
A situação se agravou
ainda mais com o aumento da
alíquota previdenciária (Lei

Sicredi - instituição
financeira cooperativa
com mais de 4,5 milhões
de associados e atuação em 22
estados brasileiros e no Distrito
Federal – conquistou, por meio de
sua gestora de recursos, quatro
colocações de seus fundos de
renda fixa no ranking “Melhores
Fundos Para Institucionais”, da
Revista Investidor Institucional.
Os produtos foram classificados
como “excelentes” pelo guia, que
considera o período de 12 meses,
até dia 30 de junho de 2020.
“A classificação da
Investidor Institucional confere
aos nossos produtos de renda fixa
não só o reconhecimento deles no
mercado como também nos
orienta sobre estarmos
disponibilizando as
oportunidades mais rentáveis aos
nossos associados. A Asset do
Sicredi é responsável pela gestão
de mais de R$50 bilhões e possui
rating “Forte” pela Fitch Ratings,
o que demonstra a robustez e a
qualidade de nossos processos de
investimentos que, por fim, nos
permite oferecer produtos e
serviços financeiros dos mais
simples aos mais complexos de
forma segura e rentável”, diz
Ricardo Green Sommer, diretor
de Gestão de Recursos de
Terceiros do Sicredi.
Guia Valor de Fundos de
Investimento 2020 - Além da
classificação pela Revista
Investidor Institucional, a Sicredi
Asset também foi destaque, no

mês passado, no Guia Valor de
Fundos de Investimento 2020,
publicação do jornal Valor
Econômico. O fundo Sicredi FI
Institucional RF IRF-M ficou
entre os 10 mais rentáveis na
categoria Renda Fixa Ativo.
O fundo Schroder Sicredi
Ibovespa FIA, também
distribuído pelas cooperativas do
Sicredi, figurou no ranking como
um dos 10 fundos mais rentáveis
e entre os cinco com mais cotistas
do guia na categoria Ações
Índice.
“Além das avaliações,
que conferem os bons
desempenhos dos nossos fundos
nos rankings, o Sicredi segue
implementando melhorias que
favoreçam ainda mais os nossos
associados. Uma delas foi a
revisão do nosso portfólio, na
qual reduzimos as taxas de
administração dos nossos fundos
e também a diminuição dos
tickets de aplicação inicial para os
fundos de varejo.
Cabe lembrar que a
Sicredi Asset também lançou um
fundo multimercado, que busca
teses de investimento
complementares, que
sobrevivam aos momentos de
volatilidade e tensão do mercado.
Assim, possuímos estratégias em
juros, inflação, câmbio, bolsa e
commodities, que podem trazer
maior volatilidade ao produto,
mas que permite a busca de
ganhos de capital no longo
prazo", ressalta Sommer.
Foto: Assessoria

Ricardo Green Sommer, diretor de Gestão de Recursos de Terceiros do Sicredi
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Apesar do aumento de casos em Cáceres, município
permanece com risco moderado de contaminação
Da Redação

Foto: Divulgação

Covid-19, há 268 internações em
UTIs públicas e 274 em
enfermarias públicas. Isto é, a
taxa de ocupação está em 64%
para UTIs adulto e em 31% para
enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19, estão: Cuiabá
(21.234), Várzea Grande (7.967),
Rondonópolis (7.483), Lucas do
Rio Verde (5.086), Sorriso
(4.725), Tangará da Serra (4.449),
Sinop (4.335), Primavera do
Leste (3.401), Campo Novo do
Parecis (2.425) e Nova Mutum
(2.139).
O documento mostra que
17 municípios do Estado

configuram na classificação com
risco moderado para o novo
coronavírus: Cuiabá,
Rondonópolis, Cáceres, Lucas do
Rio Verde, Sorriso, Várzea
Grande, Primavera do Leste ,
Barra do Garças, Tangará da
Serra, Sapezal, Campo Novo do
Parecis, Paranatinga, Mirassol
D'Oeste, Querência, Diamantino,
Luciara e Nova Brasilândia.
As demais 124 cidades
estão na classificação de risco
baixo, e não apresentam grandes
riscos de contaminação.
Nenhuma cidade de Mato
Grosso nesse boletim foi
classificada com risco muito alto.

EDUCAÇÃO

STF proíbe eleição e Secretaria de Educação de MT
abre processo seletivo para cargo de diretor escolar

Municípios com risco moderado

C

om quase 7 mil casos
notificados e mais de mil
em investigação, Cáceres
segue com risco moderado para
contaminação ao novo
coronavírus, de acordo com o
panorama da situação
epidemiológica divulgado no
Boletim Informativo nº 190.
No fim de semana,
segundo o Boletim do HSL, sete
pacientes se recuperaram da

doença e receberam alta, porém
no mesmo período apesar dos
esforços três pacientes, de 36, 70
e 77 anos, confirmados para a
doença, faleceram.
Ainda segundo o
documento 27 pacientes estão
internados na unidade, sendo 23
confirmados e quatro suspeitos
para Covid-19, desses 20 estão
internados na enfermaria e sete na
UTI.

Em Mato Grosso, nas
últimas 24 horas, foram
notificadas 1.450 novas
confirmações de casos de
coronavírus no Estado,
totalizando 106.895 e 3.157
óbitos em decorrência da doença.
15.168 estão em isolamento
domiciliar e 87.760 estão
recuperados.
Entre casos confirmados,
suspeitos e descartados para a

ARTE E CULTURA

Nesta semana Ixpia o Festival promove
debates sobre economia da Cultura

Redação c/ Assessoria

E

m sua segunda semana de
exibição, Ixpia O Festival,
continua sendo um ponto de
encontro de artistas de variadas
formas de expressão artística de
Mato Grosso e seus públicos.
A novidade é que, nesta
semana, o Festival apresenta
convidados de instituições de outros
estados, de expressão nacional e
internacional, que trarão
informações sobre seus serviços, tão
essenciais para a economia da
cultura, para artistas e público.

Ontem, quem conversou
com o Ixpia O Festival via live de
Instagram foi Cláudia Nogueira
(@claudia_nogueira2), do
Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição, o ECAD, que abordou
vários tópicos relacionados aos
Direitos Autorais.
No mesmo dia, Maurício
Bussab, fundador e diretor da
distribuidora Tratore, fez uma
apresentação acerca dos serviços de
uma distribuidora, de como ela
coloca a música de seus clientes no

mercado digital e físico.
Além disso, falou da Kiwiii,
sua empresa que trata
especificamente de distribuição de
música para os segmentos de
cinema, TV e publicidade.
Nesta terça-feira, 15, às
15h00, o também diretor de
distribuidora musical, Marcos
Chomen, da CD Baby, apresenta os
serviços da sua empresa dentro da
programação do Ixpia O Festival.
Quarta-feira, dia 16, às
15h30, Elisa Eisenlohr, diretora de
comunicação da União Brasileira
dos Compositores, a UBC, conversa
a respeito da associação/editora que
representa.
Na sexta-feira, dia 18, às
15h15, Iasmine Amazonas, diretora
de marketing da distribuidora
ONErpm, é a convidada do Ixpia O
Festival para falar dos serviços de
sua empresa para os músicos.
Além disso, nesses mesmos
dias, continua vasta e rica
programação artística, com lives e
trabalhos multimodais acerca de
fotografia, literatura, teatro, humor,
música, dança e artes plásticas.
A c o m p a n h e
o
@ixpiaofestival e fique por dentro
da programação intensa desta
semana.

G1MT

A

pós decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF)
proibindo que haja eleição
para a escolha de diretores de escolas
da rede estadual, a Secretaria
Estadual de Educação.
“Essa não é uma decisão de governo
e sim o cumprimento de decisão
judicial do STF, que tornou
inconstitucional a escolha de
diretores por meio de eleição.
E isso, não atinge apenas o
estado, mas também os municípios”,
explicou a secretária de Educação,
Marioneide Angélica
Kliemachewsk.
Com a decisão do STF,
deixou de ter validado o previsto no
inciso IV, do artigo 237, da
Constituição do Estado de Mato
Grosso, que estabelecia o processo
de eleição para a indicação de diretor
escolar.

Os atuais diretores
continuam no cargo até o fim do
mandato, que será concluído no dia
31 de dezembro, deste ano.
A secretária explicou que a
indicação para essa função será feita
por meio de processo seletivo de
provas e títulos e, ainda, com a
formação continuada voltada para as
atividades específicas da função de
diretor.
Uma comissão foi formada
para formular regras de organização
do processo e criar requisitos para
designação dos profissionais.
Os requisitos também irão
cumprir o que determina a Lei
Complementar nº 266/2006, que
dispõe sobre diretrizes e
normatizações relativas à gestão de
cargos em comissão e funções de
confiança no âmbito do Poder
Executivo em Mato Grosso.
Foto: Assessoria

Marioneide Angélica Kliemachewsk
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COMPETIÇÃO NACIONAL

Time mato-grossense estreia no dia 27 de outubro, em Pernambuco

Uirapuru/Cáceres representa Mato Grosso
no Campeonato Brasileiro de Futsal feminino
Globo Esporte
Foto: Uirapuru/Cáceres

Uirapuru/Cáceres, campeãs da Copa Centro América de Futsal 2019

TORNEIO DE TÊNIS

Tenista de MT fica em 2º no torneio
classificatório para Roland-Garros

O

t i m e
Uirapuru/Cáceres
será o representante
de Mato Grosso no II
Campeonato Brasileiro de
Futsal feminino.
A competição nacional
organizada pela Confederação
Brasileira de Futsal (CBFS),
está prevista para iniciar em
outubro e será realizada na
cidade de Paulista, em
Pernambuco.
A princípio, o torneio
estava marcado para os dias 08
a 17 de maio, porém, por conta
da pandemia do novo
coronavirus, a competição foi
suspensa.
Com o pico da doença
em queda e com protocolos de
segurança estabelecidos, os
jogos serão realizados entre os
dias 27 de outubro e 05 de
novembro.
A ideia da CBFS em

conjunto com o Ministério da
Cidadania é fomentar o futsal
feminino que tem crescido
muito em todo o país.
Por isso as despesas
como passagens, hospedagem
e alimentação serão pagas as
equipes, que poderão inscrever
18 integrantes, sendo 15 atletas
e 3 pessoas da comissão
técnica.
A tabela da competição
ainda não foi divulgada pela
entidade.
A ideia da CBFS em
conjunto com o Ministério da
Cidadania é fomentar o futsal
feminino que tem crescido
muito em todo o país.
Por isso as despesas
como passagens, hospedagem
e alimentação serão pagas as
equipes, que poderão inscrever
18 integrantes, sendo 15 atletas
e 3 pessoas da comissão
técnica.

Só Notícias

O

jovem tenista de
Cuiabá, Richard
Gama, de 17 anos,
ficou a um passo de ir a Paris,
na França, para lutar por uma
vaga na chave principal do
Roland-Garros Junior. Ele
disputou o torneio RolandGarros Junior Wild Card

Series, em Brasília (DF), e
chegou até a final, mas saiu
derrotado por 2 sets a 0 para o
paulista Nicolas Zanellato, que
irá representar o Brasil. no país
europeu.
Richard fez um
primeiro set muito disputado e
só foi batido no tie-break, por 7
Foto: Arquivo

a 6. Logo no início do segundo
set, o mato-grossense teve a
chance de quebrar o serviço do
adversário por três vezes, mas
não conseguiu e a partir daí o
jovem tenista teve uma grande
queda de rendimento e acabou
derrotado por 6 a 2, no segundo
set.
Mesmo com a derrota,
Richard avaliou como positiva
sua participação no torneio.
“Claro que gostaria de finalizar
com o título, mas mesmo não
conseguindo alcançar meu
objetivo acredito que minha
participação foi muito boa.
Por conta da pandemia
fiquei parado por quase quatro
meses e voltei a treinar
recentemente, e por esses
fatores acredito que o balanço
final foi positivo”.

Tenista Richard Gama, ficou a um passo de ir a Paris

Cáceres-MT, 15 e 16 de setembro de 2020

www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

08

Vivas Juliana Mattiello pela passagem
de mais um natalício. JU que você curta
esse novo ano com ainda mais
intensidade, pois a celebração da vida é
uma data importantíssima que deve ser
festejada com muita alegria! Espero que
a felicidade transborde na sua vida, que
nunca lhe falte saúde e muitas outras
conquistas. Feliz aniversário!

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em Leão se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro,
indicando um dia de
movimento intenso ao seu
coração. Uma pessoa
diferente de todas, pode cruzar seu caminho
e mexer com seu coração. Tudo acontece
muito rápido, repentinamente, portanto,
você não vai ter tempo nem para pensar.

A Lua em Leão se une a Vênus
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de vida social
movimentada, com
possibilidade de novos
contatos. Um romance pode começar
repentinamente e trazer uma forte vontade
de mudanças. O dia é ótimo para contatar
grandes empresas, clubes e instituições.

A Lua em Leão se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Urano em seu
signo, indicando um dia de
movimento em sua casa e em
família. É possível que você,
depois de meses distante de sua família,
decida, cumprindo com as devidas regras,
recebê-los. Ou, por outro lado, você pode
decidir começar uma reforma.

A Lua em Leão se une a Vênus
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de mudanças
repentinas no trabalho. Um
projeto já fechado, pode ser
adiado ou abortado repentinamente. Este
pode ser um dia em que você sente vontade
de mudar tudo, de jogar muitas coisas para o
alto e começar algo totalmente novo.

Lua em Leão se une a Vênus e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia socialmente
movimentado, com a chegada
de novos amigos e
aproximação dos antigos. O dia é ótimo para
trocar ideias e fazer novos contatos, pessoais
e profissionais. Um projeto em equipe pode
apresentar um problema inesperado.

A Lua em Leão se une a Vênus
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia em que você deve se
envolver nos estudos,
especialmente os que
envolvem o controle mental e nova era. O
dia é ótimo para dedicar-se a práticas
espiritualistas, como a meditação, por
exemplo. Uma nova filosofia de vida lhe
faria muito bem.

A Lua em Leão se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro,
indicando um dia em que
você deve tomar cuidados
com gastos impulsivos, irrefletidos, pois
você pode arrepender-se em seguida. Não é
um bom momento para sair às compras.
Um novo investimento, deve ser adiado,
pois há risco de perdas.

A Lua em Leão se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro,
indicando um dia em que
você deve ficar longe de
novos investimentos,
financiamentos e pedido de empréstimo. Se
estiver envolvido em um processo de
divórcio, deixe para reunir-se com o
advogado amanhã.

A Lua em Leão se une a Vênus
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia agitado, com um bom
movimento na vida social e
nos relacionamentos,
especialmente os de trabalho. O dia pode
estar relacionado com a chegada de um
projeto inovador, que vai acelerar algumas
mudanças na carreira.

A Lua em Leão se une a Vênus
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento intenso
na vida social e nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Não é um bom momento para
negociar ou fechar contratos de parceria ou
sociedade comercial. Espere apenas alguns
poucos dias.

A Lua em Leão se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro,
indicando um dia de
nervosismo e ansiedade
elevados e uma forte
dificuldade de discriminar sentimentos e
emoções. O dia pode estar relacionado
com um flash criativo para um novo
projeto, que será planejado nos bastidores.

A Lua em Leão se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro,
indicando um dia
movimentado, com muitas
atividades, especialmente
no trabalho. Procure manter uma agenda
flexível, pois, certamente, você terá
algumas surpresas. O imprevisto pode
fazer parte deste dia.

Sempre atentos as notícias da Princesinha nas páginas do JCC
o finess casal Gilmar Assunção e Gilda Moreira, proprietários
da Monte Verde Materiais para Construção. Grande abraço ao
casal e toda a equipe com votos de uma excelente terça-feira.
Em tempo felicitamos o aniversariante
Leudson Melo Naco, que no dia 12 marcou
mais um golaço no placar da vida.
Felicidades para você, por este dia tão
especial. Que possa ter muitos anos de vida
abençoados e pleno de conquistas e
realizações.

Feliz aniversário ao garotão Davi Tavares que completou 3
aninhos na semana passada. Que seu mundo se encha de cores
e alegrias com um ano repleto de saúde e muita diversão para
você viver toda a delícia de ser criança! Parabéns gatinho!!!

Parabenizamos o aniversariante do dia Erze
Souza, que comemora a data ao lado da
esposa Ryvea, do filho Juninho, familiares e
amigos. Esta coluna deseja que você celebre
essa data por muitos anos, e que nunca lhe
falte paz no coração, amor na vida, sorrisos
no rosto e companhias maravilhosas. E que
cada novo dia seja o renovar de uma
esperança e um entusiasmo infinitos.

