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s mais novas deliberações Ada Prefeitura Municipal 
de Cáceres em conjunto 

com o Comitê de Enfrentamento 
a Covid-19, deram origem ao 
Decreto nº 502 de 18 de Setembro 
de 2020, que, entre outros 
assuntos, permite a reabertura dos 
restaurantes, lanchonetes, bares e 
similares e mantém Toque de 
Recolher das 20h às 5h.  

O novo decreto já está em 
vigor, no entanto, há regramentos 

terminantemente proibido,  
ficando permitido somente os 
serviços de entrega (delivery), 
retirada no estabelecimento nas 
modalidades drive-thru e take-
away. 

O documento traz ainda o 
fechamento dos cemitérios 
públicos e privados no dia 02 de 
novembro de 2020 (Dia de 
Finados), fica proibido o ingresso 
de visitantes, exceto para a 
realização de sepultamentos. 

específicos para a permissão das 
atividades, entre elas manter o 
espaçamento de 2 metros entre as 
mesas, permitir somente dos 
clientes por mesa,  observar todas 
as normas estabelecidas quanto a 
capacidade de lotação e não será 
permitido a venda de bebidas 
alcoólicas no local.  

De acordo com o Decreto 
o consumo de bebidas alcoólicas 
e m  q u a l q u e r  t i p o  d e  
e s t a b e l e c i m e n t o  e s t á  

Sanitária no intuito de orientar 
e  f i s c a l i z a r  p o s s í v e i s  
aglomerações, assim foi 
m o n t a d o  u m   p o n t o  
demonstrativo na Praia do 
Daveron e Cais da Praça 
Barão.  

Nas ações, é orientado 
ao público sobre importância 
do distanciamento social para 
dificultar o contágio da 
Covid-19, o uso de máscaras, 
e que todos permanecessem 

p r i o r i t a r i a m e n t e  e m  s u a s  
residências, ressalvando as saídas 
somente em casos de extrema 
necessidade, e mesmo assim 
realizado por uma só pessoa. 

 6º Comando Regional da OP o l í c i a  M i l i t a r  e m  
Cáceres, em apoio a 

equipe de fiscalização sanitária do 
município,  vem realizando a 
Operação Ostensividade Total, 
que tem como objetivo combater 
aglomerações, perturbação de 
sossego, coibir queimadas, além 
de fiscalizar o cumprimento das 
medidas estabelecidas em decreto, 
que visam fortalecer o combate a 
d i s s e m i n a ç ã o  d o  n o v o  
coronavírus.  

Durante o fim de semana 
foram realizadas rondas ostensivas 
e preventivas seguidas de 
abordagens e atendimentos de 
ocorrências no Centro e nos 
bairros.   

Durante os trabalhos, os 
policiais realizavam orientação e 

dispersão, bem como fiscalizavam 
o cumprimento do Decreto que 
assegura a não comercialização de 
bebidas alcoólicas, assim foram 
fiscalizados bares, lanchonetes e 
similares, além das praias e pontos 
turísticos.   Em uma das ações que 
integram a Operação, foi realizado 
um bloqueio policial com a 
abordagem de 60 pessoas, 30 
veículos checados, desses 15 
foram recolhidos com descarga 
livre “escapamento turbal”, na 
ação foram lavrados 20 autos de 
infração, 02 suspeitos conduzidos 
e 02 boletins de ocorrências 
confeccionados, um por prisão por 
Mandado e outro por uso ilícito de 
drogas.  

A GuPM realizou o apoio a 
fiscalização com a Secretária 
Municipal de Saúde e Vigilância 

Assim sem provimentos 
financeiros, os familiares e 
amigos do Big Regis estão 
organizando para o dia 11 de 
outubro um almoço com o 
objetivo de arrecadar fundos para 
o tratamento, bem como seu 
sustento.  

A ação acontece na 
r e s i d ê n c i a  d o  p r o d u t o r ,  
l o c a l i z a d a  n o  b a i r r o  
Maracanãzinho, Rua Coronel Ivo 
de Arruda, 59, próximo a escola 
Dom Máximo. O cardápio será 
bobó de galinha acompanhado de 
arroz e batata palha, preparado 
pela chefe de cozinha Pina, muito 
conhecida na cidade por seus 
quitutes deliciosos. 

O cartão custa apenas R$ 
15,00 e pode ser adquirido com 
Big em sua residência ou com 
amigos pelos telefones (65) 
99989-4790 e (65) 99613-6896. 

migos e familiares se Auniram em Corrente do 
Bem pelo tratamento do 

produtor de eventos Big Regis, 
que no fim de agosto sofreu um 
acidente vascular cerebral que 
afetou membros inferiores e 
superiores e a língua. 
 Segundo Big no momento 
do AVC ele estava em sua 
residência quando percebeu 
perca nos movimentos da perna, 
braço e língua. 
 Diante do quadro o 
produtor de eventos passou por 
consulta com cardiologista e 
posterior a um neurologista, onde 
foi detectado o acidente vascular. 

Agora além de enfrentar 
as dificuldades financeiras 
trazidas pela pandemia com o 
impedimento da realização de 
eventos, ele trava uma batalha em 
busca de sua recuperação 

NOVAS MEDIDAS

Decreto permite funcionamento de restaurantes e similares, 
 mas venda de bebidas alcoólicas no local estão proibidas 

O novo decreto já está em vigor, no entanto, há  regras específicas para a permissão das atividades 

Da Redação 

PM fiscaliza aglomerações no 
centro e em bairros de Cáceres 

OPERAÇÃO

Da Redação 

Fiscalização na Praia do Daveron  
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SOLIDARIEDADE

Em Cáceres, amigos e familiares promovem almoço 
beneficente para tratamento do produtor Big Regis  
Da Redação 

Produtor Big Régis conta com seu apoio 

 Foto: Arquivo

previstas neste Decreto ensejará 
a p l i c a ç ã o  d a s  s a n ç õ e s  
administrativas previstas na Lei 
Federal 6.437/77 e demais 
legislações pertinentes, incluindo 
a interdição, sem prejuízo da 
imedia ta  comunicação às  
autoridades competentes dos 
fatos que, além de infrações 
sanitárias, forem tipificados 
como crime. 

As novas medidas valem 
até o dia 30 de setembro, mas 
poderão ser prorrogadas e 
ampliadas de acordo com a 
e v o l u ç ã o  d a  p a n d e m i a ,  
c r e s c i m e n t o  d a  t a x a  d e  
contaminação e orientações das 
autoridades de saúde, podendo 
ser revistar a qualquer momento.  

De acordo com o Art. 5º, o 
descumprimento das normas 

Prefeito Francis assinou novo decreto  

Foto: Arquivo

Santuário natural cantado em prosa e 
verso por aedos do século XXI, o Pantanal, 
reconhecido em 2020 pela Unesco como 
Reserva da Biosfera, por sua rica diversidade 
notadamente animal e vegetal invejáveis, a 
cada ano que passa vai sendo dizimado pela 
gana selvagem do bicho-homem, devorado 
pelo fogo que em seu maldito rastro 
destruidor, registra a morte da fauna 
calcinada, onde antes vicejavam arbustos na 
trilha canora do passaredo matinal. 

A  B i o ,  ( v i d a  e m  l a t i m )  
complementada Biosfera, camada fina que 
envolve a atmosfera do nosso planeta, 
essencial para que haja vida na Terra, foi o 
termo usado para que defensores do meio 
ambiente, reconhecessem biomas. Entre eles, 
o nosso Pantanal, que assim como a 
Amazônia, divide o sagrado papel de proteger 
a Vida em sua essência animal, vegetal e 
mineral. 

Na contramão da história, os 
exterminadores do presente espalham ano a 
ano (neste, de forma mais destruidora), 
milhares de focos de incêndio, cujas labaredas 
infernais, devoram nosso rico pantanal, 
devastando parques nacionais, reservas 
indígenas, plantações e tudo que tem pela 
frente. A propósito ilustra nosso colega 
jornalista Fernando Brito, "parece que a 
devastação chegou aos corações e mentes de 
parte de ditos brasileiros e que a dignidade se 
carbonizou; que em nome da capacidade de 
pensar, consumiu-se o bom senso e que 
sentimentos de humanidade e solidariedade 
viraram cinzas. 

Realmente, dói na nossa alma, 
quando ao ligar a TV, se nos apresentam por 
todo o Pantanal, (ou seria Pastanal?), animais, 
alguns em extinção, literalmente sendo 
extintos, queimados vivos, a fumaça 
envolvendo o horizonte sombrio. Como bem 
disse o mega star Chico Buarque, "é como se o 
céu morresse de pena e chovesse o perdão!" E 

arremata o jornalista e musico Lorde 
Dannyelvis ,  " temos uma quaresma 
temporona de segundas a sextas feiras de 
cinza, fumegantes nos sábados e domingos de 
inferno!" 

Com a Bios (vidas)  fora do 
ameaçado Pantanal, ainda dizem que Agro é 
tudo, cantoria do gado humano. Poderia até 
ser,  como complemento da Bio, (Vida), 
jamais entretanto, como extermínio da 
Biosfera, sonho dos dizimadores da natureza, 
pesadelo nosso. 

E o Pantanal, alvo de pastagens 
(Pastanal), arde em chamas todos os anos 
nesta época (até quando?), com suas 263 
espécies de peixes; 41 anfíbios; 123 
mamíferos; 113 répteis e 463 aves, corre sério 
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A aprovação do Novo Marco Legal 
do Saneamento traz esperança para a 
população que vive em áreas insalubres, 
além de oportunidades e uma maior 
segurança jurídica para empresas privadas 
i n t e r e s s a d a s  e m  i n v e s t i r  n o s  
empreendimentos do setor. Mesmo que o 
resultado final não contemple demandas de 
todos os agentes envolvidos nas discussões 
da lei, o documento encerra um longo 
período de incertezas e sinaliza um caminho 
para o avanço das obras e dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário no país. 

Porém, a lei é apenas um passo de 
um longo caminho que precisamos 
percorrer para responder às demandas 
urgentes. O Novo Marco Legal do 
Saneamento traz um grande desafio a ser 
superado. O texto estabelece metas 
ambiciosas de atendimento de 99% da 
população com água potável e 90% de coleta 
e tratamento de esgoto até 2033.

Hoje,  contamos ainda com 
aproximadamente 35 milhões de brasileiros 
sem acesso ao abastecimento adequado e 
outros 100 milhões de pessoas com 
residências sem ligação ao sistema de coleta 
e tratamento. Mesmo com a participação 
efetiva da iniciativa privada, o trabalho será 
árduo nos próximos anos. 

Estamos acostumados a conviver 
com governos com visão de que, por meio de 
uma legislação, os problemas podem ser 
solucionados de um dia para o outro. 
Principalmente no caso do saneamento, esse 
princípio está muito longe da realidade. Para 
alcançar as metas estabelecidas pelo Novo 
Marco Legal do Saneamento será 
indispensável planejamento de curto, médio 
e longo prazos. O setor é extremamente 
complexo e cada região brasileira precisa de 
soluções próprias. 

A primeira lição cabe às cidades, 
que devem consolidar um Plano Municipal 
de Saneamento. Ainda hoje, a maioria dos 
5.570 municípios brasileiros não conta com 
esse documento e 80% deles sequer dispõem 
de profissionais especializados para 
qualquer tipo de orientação para a 
elaboração desse plano; excetuando os 
municípios paulistas, que contaram com a 
participação do governo do estado na 
contratação de pacotes para a produção dos 
planos em nível regional, divididos por 
bacias hidrográficas. Iniciativas como essa 
precisam ser replicadas por outros entes 
federativos, inclusive pela União como 
forma de acelerar a construção de estações 
de tratamento de água e esgoto, a 
implantação dos sistemas de coleta e 
tratamento, entre outros empreendimentos. 
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FIM DA PICADA
Parece brincadeira de mal gosto, com 
tantas orientações de que provocar 
queimada além de ser crime é prejudicial à 
saúde, em Cáceres, um homem, que não 
teve a identidade revelada, foi pego em 
flagrante ateando fogo num terreno baldio. 
O flagrante pela Polícia Militar, foi 
registrado no Bairro Jardim das Oliveiras. 
O infrator foi orientado a apagar o fogo.  As 
rondas ostensivas tem realizado muitas 
abordagens dessa natureza, sempre com 
orientações, mas em alguns casos o infrator 
é conduzido para providências.  

PROPAGANDA ELEITORAL
Os candidatos, devidamente escolhidos em 
convenção partidária e com seus devidos 
registros da Justiça Eleitoral, podem iniciar 
sua propaganda eleitoral no dia 27 de 
setembro, inclusive na internet. Somente a 
partir desta data pode ser realizado 
comícios, distribuição de material gráfico, 
caminhadas, carreatas ou passeatas. Já a 
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão inicia no dia 09 de outubro, 
encerrando-se no dia 12 de novembro.  

MEDICINA FAPAN
Foi divulgado ontem, 21, a segunda 
chamada do vestibular de Medicina da 
FAPAN. São 50 vagas anuais. O prazo de 
matrícula termina hoje,22. Os candidatos 
foram classif icados e aprovados 
exclusivamente pela nota do ENEM – do 
período contemplado entre 2010 a 2019. O 
início das aulas está previsto para este mês, 
e, por ora, acontecerão de forma remota, 
com conteúdo teórico das primeiras 
disciplinas.  

EXTENSÃO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 

A Caixa realiza o pagamento de R$ 429,5 
milhões referente a 1ª parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão para 1,6 milhão de 
beneficiários do Bolsa Família com final 
de NIS número 2. Ao todo, mais de 12,6 
milhões de famílias cadastradas no 
Programa foram consideradas elegíveis e 
serão beneficiadas. No total, a Caixa 
disponibilizará R$ 4,3 bilhões para mais de 
16,3 milhões de pessoas.  O pagamento do 
benefício obedece ao calendário habitual 
do Bolsa Família. O recebimento do 
Auxílio Emergencial é da mesma forma 
que o benefício regular, utilizando o cartão 
nos canais de autoatendimento, unidades 
lotéricas e correspondentes Caixa aqui; ou 
por crédito na conta CAIXA fácil.    

TURISMO
De acordo com levantamento da 
Associação Brasileira das Operadoras de 
Turismo, o setor vem passando por uma 
retomada gradual e lenta, depois de ter sido 
duramente impactado desde março pela 
pandemia de covid-19, que exige o 
distanciamento social como principal 
medida de prevenção. Segundo o balanço 
em abril, 54% das operadoras não 
realizaram nenhuma venda, agora em 
a g o s t o  m e t a d e  d a s  o p e r a d o r a s  
comercializaram pacotes para os meses de 
novembro e dezembro. A pesquisa mostra, 
ainda, que 67% das operadoras venderam 
pacotes para o primeiro semestre de 2021. 
Entre as empresas consultadas, 29% 
declararam ter comercializado também 
para o próprio mês de agosto, 44% para 
setembro e 46% para outubro. Os 
percentuais superam o segundo semestre 
de 2021, que foi comercializado por 38% 
das empresas. Um dos destaques do 
balanço é a redução do cancelamento de 
viagens. Em julho, 73% das operadoras 
tiveram vendas canceladas, enquanto em 
agosto o percentual caiu para 30%. 

Um próx imo passo  requer  
coordenação federal para que os órgãos de 
planejamento, em todas as esferas 
governamentais, disponham de estudos 
precisos sobre as demandas de cada região. 
Entre os avanços do Novo Marco Legal, a 
cooperação entre os entes federativos foi 
estimulada, incentivando a regionalização 
dos serviços. Essas regras vão contribuir 
para a viabilidade técnica e econômico-
financeira, permitindo ganhos de escala e 
eficiência dos serviços. É importante 
ressaltar, porém, que essas parcerias só 
podem ser alcançadas com informações que 
reflitam a realidade dessas localidades. 

Portanto, nosso dever de casa é 
trabalhar para um bom planejamento, que 
conte com uma programação periódica de 
ações e com embasamento técnico 
consistente, e que seja instrumento vivo, 
continuamente revisado e atualizado. 
Seguindo esse caminho, vamos atender às 
demandas da sociedade a partir dos meios 
adequados para alcançar essas metas. Caso 
contrário, estaremos mais uma vez diante de 
uma lei incapaz de dar respostas aos 
problemas da população. 

___*** Luiz Pladevall é presidente da 
Apecs e vice-presidente da ABES-SP  

risco de realmente e infelizmente, sem 
exageros, se transformar em Pastanal e ter sua 
BiosFora da reserva. 

Oxalá, as chuvas de primavera com 
as bençãos de São Pedro, salvem o que ainda 
resta do nosso Pantanal. E que nossos 
governantes acordem do berço esplêndido ao 
som do mar azul e á luz do céu profundo, pela 
luz ardente dos incêndios no céu em fogo. Que 
os irracionais piromaníacos que veneram o 
verde das cédulas de R$100 reais com a 
garoupa no verso, pensem nos peixes do velho 
Paraguai. 

E que no amanhã, nosso trocadilho 
BiosFora do Pastanal, seja apenas uma sátira 
jornalística ao santuário, quiçá, preservado 
como Biosfera e a vida volte a sorrir. 

Saneamento: entre a lei e a realidade 

Biosfora do Pastanal 
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veículo VW/Gol de cor branca, 
n a  q u a l  o s  o c u p a n t e s  
empreenderam fuga e posterior 
em busca na mata foram 
capturados. 

Em entrevista os três 
s u s p e i t o s  r e l a t a r a m  q u e  
receberiam dinheiro, para levar 
os dois veículos batedores, 
juntamente com os materiais que 
são utilizados, para o preparo da 

m mais uma ação da Eoperação Hórus/VIGIA, 
no combate ao tráfico 

internacional de drogas, em 
patrulhamento pela MT-199 na 
fronteira Brasil/Bolívia, uma 
equipe do Gefron visualizou um 
veículo Uno de cor branca, que 
trafegava sentido Bolívia/Brasil 
com dois ocupantes. 

Na abordagem, durante 

busca veicular foi localizado um 
rádio transmissor, típico modos 
operandis veículos "batedores". 
Em ação contínua foi avistado o 
segundo veículo, na qual 
empreendeu fuga sentido Bolívia 
sendo realizado pela equipe o 
acompanhamento tático. Já na 
região rural da cidade de Vila 
Bela, os policiais conseguiram 
realizar a abordagem do segundo 

droga a um laboratório de refino 
clandestino, de local por eles não 
sabido. Diante do fato foi dada 
voz prisão por crime de tráfico 
internacional de drogas, sendo 
que os suspeitos e os materiais 
foram encaminhados para 
DEFRON em Cáceres.  

Na ação foram presos três 
suspeitos e apreendidos: 02 dois 
rádios comunicadores;  01  
veículo fiat uno branco; 01  VW 
gol branco; 01  carregador de 
fuzil 5.56; 01  pistola Smith & 
wesson S09 VE .9mm; 01  
carregador de .9mm; 04  cápsulas 
de .9mm, sendo 01 intacta e 03 
deflagrada; 01  carregador de 
fuzil cal 5.56mm;  03  munições 
de 5.56mm intacta;   306  
recipientes para moldar a droga; 

0,26g gramas de substância 
análogo a maconha; 27 sacos 
utilizado para o transporte de 
droga, sendo 20 sacos verde e 07 
sacos azuis; 01  lona verde; 01  
bomba costal; 01  bobina de 
sacola transparente; 30  fitas 
crepes transparentes e marrons; 
01 balança de precisão; 01  
botijão de gás; 01  caldeirão; 
01  fogareiro; 25kg de fécula de 
mandioca ou amido de mandioca 
e 02  canecas medidoras 
transparente; 
 De acordo com o Gefron, 
essa apreensão trouxe um 
prejuízo ao mundo do crime de 
R$ 57.168,85 (cinquenta e sete 
mil, cento e sessenta e oito e 
oitenta e cinco centavos). 

nterno no socio educativo Ilocalizado no Bairro Jardim 
Padre Paulo, atentou contra a 

própria vida no fim da noite de 
sexta-feira.
 O fato foi registrado neste 
domingo por uma colaboradora 
da instituição, que compareceu na 
delegacia e registrou o Boletim 
de Ocorrência relatando, que por 
volta das 23h 30, da sexta-
feira,18, um dos internos de 14 
anos, tentou suicídio na unidade. 
 Segundo ela, o menor 
amarrou um lençol na grade e 
tentou se enforcar, mas foi salva 
por dois colegas de quarto.  

D e  a c o r d o  c o m  a  
comunicante, essa não é a 
primeira vez que o adolescente 
tenta contra a própria vida.  

m a  m u l h e r  d e  Uaproximadamente 30 
a n o s ,   n o m e  n ã o  

divulgado, foi morta a facadas na 
manhã deste sábado (19)  no 
bairro do Residencial Glória, em 
Pontes e Lacerda. O marido da 
vítima foi preso sendo o suspeito 
do crime. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência o esposo da vítima 
foi até uma residência dizendo 
que tinha matado a esposa, em 

seguida fugiu tomando rumo 
ignorado.  A Polícia Judiciária 
Civil e a Politec foi acionada 
constatando o óbito da mulher. 

Algumas horas depois o 
esposo da vítima apareceu 
novamente no local, contando 
outra versão e negando o crime. 

Diante  dos  fa tos  o  
suspeito foi conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil para 
s e r  t o m a d a s  a s  d e v i d a s  
providências. 

TRÁFICO

Gefron apreende materiais para refino de cocaína,  
armas, munições e prende suspeitos em Vila Bela 

Suspeitos levariam os dois veículos e os materiais para Bolívia 

Da Redação 

Materiais seriam usados para refinar cocaína   

Foto: Gefron

DESESPERO

Em Cáceres, interno de 14 anos  
do sócio educativo tenta suicídio  
Da Redação 

Adolescente amarrou lençol na cela  

Foto: Ilustrativa 

HOMICÍDIO

Mulher é assassinada a facadas  
no Residencial Glória em Lacerda 
Daiana Cristina/TVCO 

Mulher já estava morta quando a polícia chegou  

Foto: Ilustrativa
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 Defensoria Pública de Mato AGrosso, conseguiu na Justiça, 
q u e  o  m u n i c í p i o  d e  

Araputanga, suspenda a cobrança da 
taxa de coleta de lixo na mesma fatura 
em que cobra  o  serviço de  
abastecimento de água e tratamento 
de esgoto, sem a anuência do 
contribuinte. A cobrança, na forma 
como é feita desde o primeiro 
semestre de 2019, foi considerada 
abusiva por embutir a arrecadação de 
um serviço, em outro. 

Na decisão liminar, o juiz da 
Vara Única de Araputanga, Ítalo da 
Silva, acatou as provas e os 
argumentos legais apresentados pelo 
defensor público Carlos Gobati Matos 
- numa ação civil pública - para 

criação da taxa de coleta e tratamento 
de esgoto. Com todo o novo 
regramento, a conta de água de 
Benvenuti, que variava de R$ 15 a R$ 
20, saltou para R$ 170. 

O fato, conta Matos, revoltou 
os moradores da cidade, que fizeram 
reclamações nas redes sociais e a 
coleta de assinaturas, num abaixo-
assinado virtual, além de coleta de 
fotocópias de contas de água e esgoto 
com a nova cobrança. Todo o material 
foi reunido e o motorista pediu 
providências na Defensoria Pública.  
Caso Concreto - Entre as faturas que 
constam na ação está a do mês de abril 
de 2019, na qual a Prefeitura cobra da 
consumidora Claudinéia Araújo dos 
Santos, o valor de R$ 67,20 de taxa de 
coleta de lixo. O defensor explica que 

determinar que no prazo de 20 dias, 
sob pena de pagar multa no valor de 
R$ 5 mil, o município altere a forma 
de cobrança. 
Ação Civil - Matos explica que 
protocolou a ação civil pública após 
ser procurado pelo motorista de 
caminhão, morador do bairro Jardim 
Primavera, Hemerson Carvalho 
Benvenuti, que se disse lesado pela 
aplicação de duas leis que entraram 
em vigor no ano passado, por 
considerar os valores e a forma de 
cobranças abusivas. 

O defensor informa que as 
leis municipais são as 1330 e 1331, 
ambas de 2018, que instituíram o novo 
Código de Limpeza Urbana, a criação 
da taxa de coleta de lixo, o reajuste da 
taxa de abastecimento de água e 

s condutas vedadas em ano Aeleitoral serão abordadas em 
uma videoconferência, que 

será realizada pela Associação Mato-
grossense dos Municípios-AMM, no 
próximo dia 24 de setembro (quinta-
feira) das 14h às 17h, com os 
prefeitos, presidentes de câmaras 
municipais e assessores jurídicos das 
prefeituras. O encontro remoto terá a 
participação de representantes do 
Tribunal Regional Eleitoral-TRE e da 
Procuradoria Geral de Contas do 
Tribunal de Contas do Estado-
PGC/TCE. O presidente da AMM, 
Neurilan Fraga, que conduzirá a 
v ideoconfe rênc ia ,  r essa l t a  a  
importância do evento para os 
gestores municipais, que serão 
orientados sobre as restrições 
impostas aos agentes públicos, neste 
ano de eleições municipais. “Sem 
dúvida, será uma grande oportunidade 
para esclarecer as dúvidas sobre as 
vedações e os procedimentos a serem 
adotados para cumprir todas as 
exigências legais”, alertou. 

Após a abertura, o primeiro 
convidado a orientar os gestores, será 
o Procurador Geral de Contas, Alisson 
A l e n c a r ,  r e p r e s e n t a n t e  d a  
Procuradoria Geral de Contas do 

TCE/MT.  Ele vai falar sobre as contas 
públicas em período eleitoral. 

Em seguida, o professor e ex-
diretor do Tribunal Regional 
Eleitoral-TER/MT, Nilson Fernando 
Gomes Bezerra. Ele abordará as 
condutas vedadas no último ano de 
mandato, segundo as implicações da 
Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.   

O juiz e membro do TRE/MT, 
no biênio 2012-2014, o professor, 
José Luiz Blaszak, vai falar sobre as 
condutas vedadas aos agentes 
públicos em período eleitoral. 
No final da videoconferência, cada 
prefeito terá um espaço para expor o 
seu ponto de vista e sanar eventuais 
dúvidas. O presidente da AMM, 
ressalta que,  considerando a 
iminência do final de mandato os 
gestores tem interesse em saber mais 
sobre as regras vigentes, seguindo os 
preceitos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e da Lei Eleitoral.

“Como também receber as 
orientações quanto aos cuidados no 
fechamento da gestão, a fim de se 
evitar apontamentos junto aos órgãos 
de controle. Serão esclarecidas as 
regras do pleito eleitoral e as 
mudanças decorrentes do cenário 
político atual”, observou Fraga. 

COBRANÇA ABUSIVA

Justiça determina que Araputanga deixe de 
 cobrar água e coleta de lixo em conta única 

Em decisão liminar, juiz dá prazo para prefeitura suspender a forma de cobrança  

Assessoria DPMT 

tentou evidenciar, na ação, que a 
prática é abusiva por violar diversas 
garantias do consumidor.  

"Essa forma de cobrança 
impede que a pessoa tenha liberdade 
de escolha sobre o pagamento da 
conta, já que, se não pagar ela toda, 
terá o fornecimento de água cortado. 
O consumidor ou paga tudo, valor 
com o qual ele não concorda e 
questiona, ou perde o serviço", afirma 
Gobati. 

Ele lembra que segundo o 
Código de Defesa do Consumidor, o 
contratante de um serviço tem 
proteção contra práticas abusivas, tem 
o direito de não ser exposto ao ridículo 
pelo não pagamento de débito que 
julgue indevido e ele não pode ser 
colocado em desvantagem exagerada 
ou incompatível com a boa-fé e a 
equidade. 

O defensor lembra ainda que 
a Portaria n° 3/1999, da Secretaria de 
Direito Econômico do Ministério da 
Justiça, publicada no Diário Oficial 
53, de 17 de março de 2001, 
determinou como nulas de pleno 

direito todas as cláusulas que 
permitam ao fornecedor de serviço 
essencial, como de água, incluir nas 
faturas, sem autorização prévia e 
expressa do consumidor, a cobrança 
de outros serviços.  

"É evidente, portanto, que o 
c o n s e n t i m e n t o  e x p r e s s o  d o  
consumidor para a cobrança de 
qualquer adicional em sua conta de 
água representa requisito obrigatório. 
E, diante do caso concreto, pode-se 
afirmar que não há qualquer 
informação nas faturas de água 
emitidas após a entrada em vigor da 
Lei Municipal nº 1.330/18, de que o 
usuário tem o direito de autorizar ou 
não essa cobrança conjunta", 
argumenta.  

Ele ainda reforça: "Nota-se 
que os objetos de cada cobrança são 
absolutamente distintos, não havendo 
justificativa para essa vinculação, de 
modo que, por se manifestar abusiva, 
o consumidor não está obrigado a 
pagar a taxa de coleta de lixo inserida 
na fatura de água e esgoto, de forma 
unilateral, pelo Município". 

Defensor público Carlos Gobati Matos   

Foto: Assessoria

ELEIÇÕES 2020

AMM realiza videoconferência com prefeitos 
 sobre as condutas vedadas em ano eleitoral 

Assessoria 

Neurilan Fraga, que conduzirá a videoconferência  

 Foto: Arquivo
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(5.261), Sorriso (4.905), 
Tangará da Serra (4.709), 
Sinop (4.645), Primavera do 
Leste (3.709), Campo Novo do 
Parecis (2.589 casos, conforme 
dado do Painel até às 17h30) e 
Cáceres (2.458). 

O documento ainda 
aponta que um total de 92.122 
amostras já foram avaliadas 
pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen-MT) e que, 
a tualmente,  restam 518 
a m o s t r a s  e m  a n á l i s e  
laboratorial. 

 Secretaria de Estado Ade Saúde (SES-MT) 
notificou, até a tarde 

desta segunda-feira (21), 
114.930 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 
sendo registrados 3.297 óbitos 
em decorrência do coronavírus 
no Estado. Nas últimas 24 
horas, foram notificadas 1.744 
novas confirmações. Dos 
114.930 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 
15.671 estão em isolamento 
domiciliar e 95.200 estão 

recuperados. Entre casos 
confirmados, suspeitos e 
descartados para a Covid-19, 
254 internações em UTIs 
públicas e 283 em enfermarias 
públicas. Isto é, a taxa de 
ocupação está em 60,48%  
para UTIs adulto e em 32% 
para enfermarias adulto. 

D e n t r e  o s  d e z  
municípios com maior número 
de casos de Covid-19 estão: 
Cuiabá (22.641), Várzea 
Grande (8.583), Rondonópolis 
(8.330), Lucas do Rio Verde 

 governador Mauro Mendes Oafirmou que as pessoas que 
i n s i s t e m  e m  i n i c i a r  

incêndios florestais de forma 
cr iminosa em Mato Grosso 
“sofrerão graves consequências na 
vida econômica”.  A declaração foi 
dada à Rádio Gaúcha, de Porto 
Alegre (RS), na manhã desta 
segunda-fe i ra  (21) .  Mendes  
registrou que o sistema de 
monitoramento via satélite permite 
detectar “com muita precisão” se um 
incêndio ocorreu de forma criminosa 
ou acidental. Segundo o governador, 
já foram detectadas ocorrências de 
incêndios de ambos os tipos no 
Pantanal. 

“Um acidente de rede 
elétrica, com um fio de alta tensão, 
causou um dos maiores incêndios. 
Temos imagens também de um cara 
colocando fogo na leira [sulco aberto 
na terra] e, a partir daí, gerou um 
grande incêndio que atingiu a 
propriedade dele e propriedades 
vizinhas”, citou. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
governador, já foram aplicadas mais 
de R$ 190 milhões em multas por 
uso irregular do fogo somente neste 
ano.  Os infratores que não pagarem 
as multas, segundo Mendes, serão 
duramente responsabilizados. Além 
das multas ambientais, a Delegacia 
de Meio Ambiente também investiga 
na esfera criminal os autores dos 
incêndios.  

“ A q u e l e s  q u e  e s t ã o  
apostando na ineficiência do 
Governo, vão ter uma triste surpresa. 
Eu não gostaria de multar ninguém, 
mas também não gostaria de ver o 
Pantanal queimando por incêndios 
criminosos. Essa multa vai para a 

dívida ativa do Estado. Se não pagar, 
colocamos esse cidadão no cadastro 
de inadimplentes, no Serasa, no 
SPC, e isso vai trazer graves 
consequênc ias  pa ra  a  v ida  
econômica dessas  pessoas”,  
garantiu. 
Combate aos incêndios  - O 
Governo do Estado tem atuado forte 
no combate aos incêndios florestais 
desde março, quando foi lançado o 
P l a n o  d e  A ç ã o  c o n t r a  o  
Desmatamento Ilegal e Incêndios 
Florestais em Mato Grosso. 

Já foram mais de R$ 22 
milhões investidos de recursos 
próprios, contando com 40 equipes 
espalhadas por todo o estado para o 
combate ao fogo, seis aeronaves, três 
helicópteros e mais de 2500 
profissionais envolvidos, desde 
bombeiros militares, voluntários, 
integrantes da Defesa Civil e do 
Exército. Porém, em virtude das 
condições climáticas desfavoráveis, 
como a baixa umidade e falta de 
chuvas há cerca de 120 dias, o 
Governo de Mato Grosso tem 
buscado novas parcerias para 
minimizar os impactos do fogo para 
o meio ambiente e qualidade de vida 
do cidadão. 

A pedido do governador, o 
Governo Federal garantiu o repasse 
de mais R$ 10 milhões e o envio de 
agentes das forças de segurança 
nacional para reforçar o combate aos 
incêndios.  “Nós reforçamos as 
equipes,  mais aviões foram 
alugados, compramos retardantes, e 
com isso conseguimos minimizar a 
situação. Também criamos locais 
para tratar os animais que ficaram 
feridos, para proteger nossa fauna e 
flora”, pontuou Mendes. 

zona rural sentido Vila Bela da 
Santíssima Trindade/Pontes e 
Lacerda, na noite de domingo 
(20), quando a motocicleta em 
que eles estavam saiu da pista. 

O veículo era conduzido 
pela esposa do policial que não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
no local. 

Sebastião Aparecido 
também sofreu ferimentos graves 
e está internado em estado 
e s t á v e l ,  n a  U n i d a d e  d e  
Tratamento Intensivo (UTI) em 
C á c e r e s ,  o n d e  r e a l i z o u  
tomografias na cabeça e no tórax. 

O corpo de Cissa Amaral 
Guerreiro Andrade está sendo 
velado na Igreja Sagrado Coração 
de Jesus em Pontes e Lacerda.

Uma equipe da Polícia 
Civil prestará homenagem a 
esposa do policial acompanhando 
o cortejo até o cemitério onde será 
realizado o sepultamento.

 Polícia Civil lamenta o Aacidente em que ocorreu a 
morte de Cissa Amaral 

Guerreiro Andrade, esposa do 
investigador de polícia, Sebastião 
Aparecido Faria, lotado na 

Delegacia de Polícia de Pontes e 
Lacerda. O policial civil também 
sofreu graves ferimentos e está 
internado no Hospital de Cáceres. 

O casal foi vítima de 
acidente na BR-174 B, Km 20, na 

PECUARIA JACARANDA S/A.

CNPJ: 24.707.242/0001-88 / NIRE: 51300006120

COMPANHIA FECHADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA

 
Ficam os senhores acionistas da PECUARIA JACARANDA S/A 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 29 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede da 
sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 
78200- 000, Cáceres – MT para deliberar sobre a seguinte: Ordem 
do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. b) 
Destinação do Lucro Líquido do Exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019: Distribuição de Dividendos/Lucros 
Distribuídos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019; c) Reeleição da diretoria e conselho de administração que 
vencerá em outubro de 2020; Informações Gerais: Os 
documentos de que trata o Art. 133, da Lei 6.404/76, com as 
alterações da Lei nº 10.303/2001, (i) Relatório da Administração; 
(ii) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso, na página 108, em 07 de agosto 
de 2020, e no Jornal Correio Cacerense, na página 06, em 07 e 08 de 
agosto de 2020 respectivamente. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 
2020. Marcus Vinícius Alves Bernardes Botelho Diretor 
Presidente. 

BOLETIM

Mato Grosso registra mais de 114 mil 
casos com 3.297 óbitos por Covid-19 

Taxa de ocupação está em 60% para UTIs adulto e em 32% para enfermarias 

Redação c/ Assessoria 

Em 24 horas foram confirmados mais 1.744 casos   

Foto: Divulgação 

SAÍDA DE PISTA

Polícia Civil lamenta morte de esposa de 
policial em acidente em Pontes e Lacerda 
Assessoria 

Moto era pilotada pela enfermeira   

Foto: Reprodução

PENALIDADES

Governador: “Pessoas que praticaram incêndios florestais
criminosos sofrerão graves consequências na vida econômica” 
Assessoria Secom 

Cáceres-MT, 22 e 23 de setembro de 2020

chegou. Em cruzamento, a bola bateu na mão 
do zagueiro cuiabano e o juiz deu pênalti a 
favor do time de São Paulo. Na cobrança, 
Mazinho bateu rasteiro no canto esquerdo, 
mas João Carlos pulou e fez excelente 
defesa, evitando o gol do Oeste. 

No contra-ataque em velocidade, 
Felipe Marques arrancou até chegar na área 
paulista, e conseguiu finalizar, mas Glauco 
salvou, fez boa defesa, e conseguiu evitar o 
terceiro gol do Cuiabá. Aos 30, novamente 
Felipe Marques invadiu a área e bateu 
cruzado, mas o goleiro defendeu outra vez. 

Na marca dos 33, outra importante 
defesa do goleiro Glauco. Jenison deu passe 
para o meio, Felipe Marques recebeu, foi 
para a área e bateu. A bola foi fraca e ficou 
tranquila. Aos 35, em jogada boa individual, 
Yago disparou, tocou para o meio e Jean 
Patrick finalizou, acertando o travessão do 
gol do Oeste e assustando a defesa. 

O Dourado conseguiu retomar o 
domínio do confronto e aos 41, em vacilo do 
Oeste, Felipe Marques interceptou a bola 
cruzada entre as laterais e saiu cara a cara 
com o goleiro, batendo no canto esquerdo, 
sem chances para Glauco. Cuiabá 3 X 0 
Oeste. 

O gol nos minutos finais foi um 
balde de água fria na tentativa de reação do 
time paulista. Depois disso, não houve tempo 
para mais nada e fim de jogo, com vitória 
maiúscula do time mato-grossense.  O 
Cuiabá entra em campo novamente na 
próxima terça-feira, às 19h, diante do 
Operário Ferroviário Esporte Clube (PR), 
fora de casa, às 19h. Já o Oeste, que amarga a 
penúltima colocação do certame com 6 
pontos, joga somente no próximo sábado, 
quando visitará o Vitória (BA), às 15h30, em 
busca de redenção. Ambos os jogos serão 
válidos pela 11ª rodada.

entanto, conseguiu afastar chutando para a 
lateral. 

Já aos 27, o lateral direito Sciola 
quase marcou contra, depois de cruzamento, 
mas a bola foi para a linha de fundo, cedendo 
escanteio ao Dourado. Na cobrança, a bola 
foi afastada, mas parou nos pés de Rafael 
Gava, que bateu rasteiro para boa defesa de 
Glauco, evitando o terceiro gol cuiabano. 

Aos 34, em boa triangulação 
Felipe Ferreira puxou para a esquerda e 
bateu, a bola desviou e foi para a linha de 
fundo. Na cobrança de escanteio, a zaga do 
Oeste conseguiu cabecear para longe, 
afastando o perigo. Na marca dos 43, Elvis 
fez bom lançamento para Felipe Ferreira, que 
protegeu, invadiu a área do Oeste e bateu 
forte no canto esquerdo, mas o goleiro 
Glauco fez defesa com segurança. Aos 47 o 
Bugrão enfim conseguiu voltar ao ataque. 
Sciola recebeu passe de Bobô, levou para a 
direita e bateu por cima do gol de João 
Carlos. Depois disso não houve tempo para 
mais nada e fim da primeira etapa. 

O Cuiabá voltou querendo mais no 
segundo tempo. Logo aos 3, Hayner deu bom 
passe, Jenison recebeu, levou o marcador, 
invadiu a área e bateu firme de direita, mas a 
bola foi para a linha de fundo. Depois desse 
lance, o jogo ficou mais morno e os times 
passaram a trocar mais passes, com ambas as 
defesas bem postadas. O Oeste, por sua vez, 
conseguiu melhorar, colocando a bola no 
chão, até que aos 22 teve boa sequência de 
chegada, primeiro com Madson, que bateu na 
trave, a bola sobrou e foi alçada na área. O 
ataque do time paulista cabeceou, mas João 
Carlos fez milagre e evitou o gol. No rebote, a 
bola novamente ficou com o Rubrão, que 
tentou finalização, mas mandou por cima do 
travessão. 

Já aos 26, o Rubrão novamente 

 Sinop Futebol Clube não Oestreou bem na Série D do 
Campeonato Brasileiro. Em 

jogo com muitos erros de passe e poucos 
momentos de brilhantismo individual e 
coletivo, o time treinado por Alexandre 
Carioca foi derrotado, por 2 a 0, pelo 
River do Piauí, no estádio Gigante do 
Norte. 

Os gols do time do Piauí foram 
marcados por João Gabriel e Max. 
Mesmo com um a mais em parte do 
confronto, o Galo do Norte não 
conseguiu encostar no placar, em tarde 
bri lhante do goleiro piauiense 
Mondragón, que fez vários milagres, 
garantindo a vitória do River. 

O Sinop começou o primeiro 

tempo perdido em campo, sem 
conseguir trocar passes, errando 
triangulações e dando chutões. O River, 
por sua vez, se aproveitou e logo abriu o 
placar. Depois o Galo do Norte entrou no 
jogo, criou mais, mas pecava no último 
toque e o goleiro Mondragón fez 
milagres, O sistema defensivo do Sinop 
também não foi bem e tomou o segundo 
tento, que veio como 'balde de água fria'. 

Já na etapa final, as duas 
equipes se cansaram e o jogo passou a 
ser mais truncado, com faltas, cartões 
amarelos e até expulsão. O Sinop fez 
substituições, criou oportunidades, mas 
não conseguiu ser totalmente efetivo e 
evitar a derrota, tomando ainda muitos 
sustos na parte defensiva. 

Agora, o Galo do Norte tentará 
se redimir no certame nacional, no 
próximo dia 30, às 15h, em casa, diante 
do Santos do Amapá. Já o River, recebe o 
Baré (RR), no dia 26, às 15h. 

Ainda na primeira rodada, o 
Operário Várzea-grandense venceu a 
A p a r e c i d e n s e .  O  U n i ã o  d e  
Rondonópolis empatou com o Águia 
Negra.

 Cuiabá goleou o Oeste (SP), em Ojogo válido pela 10ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. O 

Dourado dominou o confronto na Arena 
Pantanal  e  não encontrou muitas  
dificuldades. Com a vitória, o time mato-
grossense reassumiu a liderança da 
competição, com 21 pontos (um a mais que o 
2º colocado, o Paraná). Até agora são 10 
jogos, somando seis vitórias, três empates e 
uma derrota, com 14 gols marcados e sete 
sofridos. 

Os gols do Cuiabá foram anotados 
por Maxwell, Everton Sena e Felipe 
Marques. Destaque também para o goleiro 
do time cuiabano, João Carlos, que fez 
defesas importantes, e ainda pegou um 
pênalti. 

O primeiro tempo foi dominado 
pelo Dourado. Foram 10 finalizações, contra 
apenas duas do adversário, ambas sem tanto 
perigo para João Calos. O Cuiabá conseguiu 
neutralizar o time paulista, fez boas trocas de 
passe, triangulações e também jogadas 
individuais, marcando dois tentos. 

Já na segunda etapa, o Oeste até 
tentou se impor e conseguiu chegar mais 
vezes, trocando passes, mas por outro lado 
dependendo de bolas paradas. O Dourado fez 
cinco substituições, mas conseguiu voltar a 
dominar o duelo a partir dos 30 minutos, 
criando boas oportunidades, até dar números 
finais ao marcador. 
O jogo – Aos 3, Mazinho lançou na área, mas 
a zaga cuiabana conseguiu tirar o perigo, na 
sobra ele tocou para Salomão, que 
novamente tentou cruzar, mas a bola foi para 
linha lateral. Na cobrança, novamente o 

Dourado afastou para longe de seu gol. 
Na marca dos 4, foi a vez do 

Cuiabá jogar na área, em cobrança de falta 
feita por Lucas, mas sem sustos, e a bola foi 
para linha de fundo. Aos 13 novamente o 
Dourado ofereceu perigo, depois de tabela 
Felipe Ferreira invadiu a área e cruzou, 
porém o bandeira marcou impedimento. 

Já aos 15 o Dourado inaugurou o 
marcador. Maxwell recebeu ótimo passe 
longo de Rafael Gava, invadiu a área, cortou 
para o meio, bateu forte rasteiro, no contrapé 
e sem chances para o goleiro Glauco. Cuiabá 
1 X 0 Oeste.  Aos 16, o Cuiabá quase ampliou 

o placar, depois de Hayner receber pela 
direita, fazer boa jogada individual e bater 
firme. A bola passou por cima do gol do 
Rubrão, assustando o goleiro. 

O Dourado dominava o jogo e, aos 
21, depois de cobrança de falta, a zaga 
paulista afastou, mas a bola sobrou para 
Lucas Hernández. O lateral cruzou na cabeça 
do capitão Everton Sena, que cabeceou firme 
no canto direito, marcando o gol. Cuiabá 2 X 
0 Oeste. Na marca dos 23, novamente pelo 
lado esquerdo do ataque, Jenison deu bom 
passe para Matheus Barbosa, que invadiu a 
área e cruzou rasteiro. A zaga do Oeste, no 

SEGUE O LÍDER

Cuiabá vence o Oeste e reassume 
liderança da Série B do Brasileiro 

Luan Cordeiro/SN 

Cuiabá goleia o Oeste por 3 x 0  

 Foto: Assessoria

O Cuiabá conseguiu neutralizar o time paulista, fez boas trocas de passe, triangulações e também jogadas individuais

SÉRIE D

Em Casa, Sinop estreia no Brasileiro 
 com derrota para o River do Piauí 

Luan Cordeiro/SN 

Sinop sofre derrota na estreia  

 Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno retrógrado em 
Capricórnio e você deve 
tomar cuidado com o excesso 

de energias que pode levar à agressividade 
velada. Indiretas podem não funcionar. O 
dia pode ser bastante positivo para discutir 
uma nova parceria comercial. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno retrógrado em 
Capricórnio e um projeto que 
foi adiado ou engavetado 

pode voltar a fazer parte de seus planos. O 
período pode estar relacionado com uma 
forte necessidade de trabalhar sozinho e nos 
bastidores. Dessa forma, você será mais 
produtivo. 

Mercúrio, seu regente em 
Libra começa a receber a 
tensão de Marte retrógrado 
em Áries e de Saturno 
retrógrado em Capricórnio 
marcando um período que 

você pode sentir-se frustrado pela 
necessidade de agir, mas ao mesmo tempo de 
impedimentos de agir na direção de suas 
metas. Um projeto criativo pode ser adiado. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno ret rógrado em 
Capricórnio marcando um 
período de confusões e mal 

entendidos em seu meio familiar. A vida em 
casa pode passar por um período de 
insatisfação, uma sensação de frustração e 
d i f i c u l d a d e  d e  c u m p r i r  c o m  o  
distanciamento social. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno re t rógrado em 
Capricórnio marcando um 
período de comunicação 

difícil, podendo levar a mal entendidos entre 
amigos ou nas reuniões de trabalho. Não é 
um bom momento para negociar acordos, 
projetos e contratos. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Sa tu rno  re t rógrado  em 
Capricórnio marcando um 
período de retomada de 

projetos ou de revisão e reavaliação de um 
projeto de publicações e internet. Não é um 
bom momento para começar um novo curso 
ou planejar uma viagem internacional

Mercúrio em seu signo 
começa a receber a tensão de 
Marte retrógrado em Áries e 
de Saturno retrógrado em 
Capricórnio marcando um 
período de enfrentamento de 

problemas nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. Situações mal resolvidas do 
passado, envolvendo sociedades ou 
namoros, podem voltar para uma solução.

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno retrógrado em 
Capricórnio marcando um 
período de interiorização e 

busca racional para a solução de um 
problema de trabalho. Você estará mais 
fechado e voltado para o estudo e a 
compreensão de um novo projeto. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno retrógrado em seu 
signo marcando um período 
de movimento intenso, 

comunicação confusa, podendo levar a mal 
entendidos no trabalho. O período pode 
estar relacionado com problemas em um 
projeto ou plano de negócios. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Sa turno  re t rógrado  em 
Capricórnio marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  

envolvimento em seu mundo emocional, que 
passa por uma espécie de limpeza e 
aprofundamento. Situações e pessoas do 
passado devem ser deixadas em seu lugar, no 
passado. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno re t rógrado em 
Capricórnio marcando um 
período que pode ser marcado 

pela volta de projetos que foram adiados no 
passado e que prometem aumentar suas 
rendas e lucros. Procure planejar tudo 
minuciosamente, deixando qualquer 
lançamento para meados de novembro. 

Mercúrio em Libra começa a 
receber a tensão de Marte 
retrógrado em Áries e de 
Saturno retrógrado em 
Capricórnio marcando um 
per íodo de movimento 

errático na vida social, que pode trazer 
confusões e mal entendidos, especialmente 
envolvendo alguns amigos. Evite mal 
entendidos; procure esclarecer tudo o que 
for dito e ouvido. 

HORÓSCOPO********** **********

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

Parabéns e muitas felicidades a você 
Virgínia Martins Santulo, pela passagem 
de mais um ano de vida. Que neste 
aniversário, você tenha muitos mais 
motivos para sorrir. Desejo a você tudo 
de ótimo que a vida possa lhe oferecer, 
porque você merece! UM SUPER FELIZ 
ANIVERSÁRIO! 

Votos de sucessos a empresária Lilian 
Kemper, proprietária da Massaroca que 
festejou com os clientes e amigos 11 anos 
da loja em Cáceres, oferecendo um 
trabalho de alta qualidade aliado ao 
excelente atendimento de toda equipe. 
Nosso registro neste dia.  

Endereçamos abraços a querida Paula Marcia Dan que colhe 
mais uma rosa no jardim da vida e recebe o carinho dos 
familiares e amigos.  Que esse novo ano seja repleto de saúde e 
que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Parabéns! 

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

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

Um ano repleto de realizações e 
felicidades é o que desejamos ao amigo 
Serginho Barbosa que trocou de idade no 
fim de semana e recebeu o carinho dos 
familiares e amigos. Salute!!! 
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 Em mais uma ação da operação 
Hórus/VIGIA, no combate ao tráfico 
internacional de drogas, em patrulhamento 
pela MT-199 na fronteira Brasil/Bolívia, uma 
equipe do Gefron visualizou um veículo Uno 
de cor branca, que trafegava sentido 
Bolívia/Brasil com dois ocupantes. 

 A Defensoria Pública de Mato Grosso, 
conseguiu na Justiça, que o município de 
Araputanga, suspenda a cobrança da taxa de coleta 
de lixo na mesma fatura em que cobra o serviço de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto, sem 
a anuência do contribuinte. A cobrança, na forma 
como é feita desde o primeiro semestre de 2019, foi 
considerada abusiva por embutir a arrecadação de 
um serviço, em outro. 

Página 05

O 6º Comando Regional da Polícia Militar em Cáceres, em apoio a 
equipe de fiscalização sanitária do município,  vem realizando a Operação 
Ostensividade Total, que tem como objetivo combater aglomerações, 
perturbação de sossego, coibir queimadas, além de fiscalizar o 
cumprimento das medidas estabelecidas em decreto, que visam fortalecer 
o combate a disseminação do novo coronavírus. Página 03 

As mais novas deliberações da Prefeitura Municipal de Cáceres 
em conjunto com o Comitê de Enfrentamento a Covid-19, deram origem 
ao Decreto nº 502 de 18 de Setembro de 2020, que, entre outros assuntos, 
permite a reabertura dos restaurantes, lanchonetes e similares e mantém 
Toque de Recolher das 20h às 5h. Página 03 

NOVAS MEDIDAS

Decreto permite funcionamento de restaurantes e similares, 
mas venda de bebidas alcoólicas no local estão proibidas 

Restaurantes devem funcionar obedecendo regras de distanciamento   

Foto: Divulgação

Gefron apreende materiais para refino de cocaína,  
armas, munições e prende suspeitos em Vila Bela 

TRÁFICO

Materiais apreendidos na ação    

Foto: Gefron

COBRANÇA ABUSIVA

Justiça determina que Araputanga deixe de 
 cobrar água e coleta de lixo em conta única 

Página 04

Prazo é de 20 dias para retirar cobrança   

Foto: Arquivo

OPERAÇÃO

PM fiscaliza aglomerações no 
centro e em bairros de Cáceres 

Fiscalização em bares, lanchonetes e locais suscetíveis a aglomeração  

 Foto: PMMT

Mato Grosso registra mais de 114 mil
casos com 3.297 óbitos por Covid-19

AMM realiza videoconferência com prefeitos
sobre as condutas vedadas em ano eleitoral

Em Cáceres, interno de 14 anos
do sócio educativo tenta suicídio

DESESPERO
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BOLETIM
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