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CÂNCER DE MAMA

Na ocasião serão realizados testes rápidos consultas médicas e pedidos de exames de livre demanda a todas mulheres que carecerem pesagem do Bolsa Família

Outubro Rosa mobilizará
ações amanhã em Cáceres
Foto: JCC

A prefeitura de Cáceres através da Secretaria de Saúde e a
Coordenação dos Centros de Especialidades realiza amanhã, a ação do
Outubro Rosa no Centro Referencial de Saúde, Ambulatório da Mulher. Na
programação, palestras sobre câncer de colo uterino, mama, autoavaliação
e coleta de material citopatológico com a equipe Cáceres Mama e docentes
e alunos da Unemat. Página 03

ROUBO DE FIAT TOURO

Polícia flagra 5 assaltantes
curtindo num supermercado
Fotos: PM/MT

Mobilização ganhou as ruas em seu lançamento no começo do mês

PRÉDIO HUMAITÁ

Vereadores apontam falhas
em cessão do Ganha Tempo
Foto: Assessoria

Os vereadores Cézare Pastorello
e Zé Eduardo Torres realizaram uma
inspeção acerca do cumprimento da lei e
das condições do prédio do antigo Esporte
Clube Humaitá, onde atualmente
funciona o Ganha Tempo. Conforme
anotaram, várias falhas foram constatadas
nas clausulas de cessão, não cumpridas,
conforme a lei 2.650 aprovada há mais de
um ano.

Ladrões Gustavo, Jonathan e Marcos, foram pro xilindró

Uma quadrilha foi presa em um supermercado em Várzea Grande,
logo após roubar uma residência em Poconé. Além do carro, os bandidos
roubaram R$ 1.168 e diversos aparelhos domésticos. Foram presos dois
menores e os maiores Gustavo Henrys Evangelista da Silva, Jonathan
Creve Romeiro Cortez e Marcos Higgor Rondon dos Santos, todos,
curtindo o crime. Página 04

ABASTECIMENTO

San Matias contemplada
com tanques pela Unicef
Foto: Unicef

Parte não utilizada pelo ganha tempo
está em péssimas condições

Página 03

CRÉDITO FUNDIÁRIO

Visita técnica inspeciona
área do Vale do Mangaval
Foto: Naiara Martins

A Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar (Seaf), por meio da Superintendência de
Crédito Fundiário, realizou uma visita técnica ao
projeto de crédito fundiário 'Vale do Mangaval', em
Cáceres. O encontro teve o objetivo de apresentar a
metodologia que será aplicada, em parceria com a
UFMT para continuar o projeto de regularização
ambiental das propriedades.

Moradores de San Antonio de Tortora, receberam tanque e 80 tambores

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) entregou dois
tanques de água com capacidade para 2.500 litros e 668 tambores
desmontáveis em San Matias, no departamento de Santa Cruz, para que as
comunidades afetadas pela Incêndios florestais e secas na Chiquitania
coletem e têm acesso ao líquido vital. A primeira comunidade a receber foi
San Antonio de Totora. Página 06

A coleta dos dados terá participação
da Seaf, Empaer e UFMT

Página 03
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Reintegração de Direitos

Café
da

Manhã

Lá se vão mais de nove meses
que a obsoleta mas necessária rodoviária
central de passageiros de Cáceres foi
desativada e todo seu fluxo de
embarque e desembarque de ônibus das
linhas municipais, intermunicipais e
estaduais passou a ser centralizado no
distante terminal José Palmiro, além BR
070, sacrificando centenas de pessoas
que a partir de então, passaram a
desembolsar um dia ou mais, de salário
minimo no táxi, se quiser viajar ou
chegando de viagem, ter acesso ao
centro da cidade.
Numa cidade que se ufana de ser
pólo turístico regional, uma situação
escabrosa como esta, chega a ser um
insulto aos moradores que deveriam
merecer a reintegração de posse de seus
mínimos direitos de cidadania, embora
limitados, de ir e vir de ônibus sem o
ônus da escala.
Não bastasse mais este descaso
das autoridades competentes, as vitimas
do translado remunerado ainda são
reféns da insegurança do terminal além
BR, poeira na seca e barro no tempo das
chuvas e demais mazelas. Tudo isso, em
razão de uma ordem de reintegração e
manutenção de posse das instalações,
que até 9 de janeiro último, eram
funcionais no centro de Cáceres e
doravante, transferiu-se para o outro
lado da cidade.
Os meses se passaram, as
viagens intermunicipais continuam nas
baldeações onerosas aos humildes
passageiros e não se ouve nenhum
político com ou sem mandato tocar no
assunto, com certeza porque estejam
imunes dos vexames e despesas
intermediárias de locomoção. Ontem
quando almoçávamos no Restaurante da

EDITORIA

PRISÃO PERPÉTUA
Jorge Cesário de Oliveira, de 63 anos preso
suspeito de abusar de crianças e
adolescentes em Nova Olímpia, morreu no
final de semana depois que passou mal na
cadeia de Barra do Bugres e ficar internado
no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá .
Ele havia sido preso no dia 30 de setembro
suspeito de ter abusado sexualmente de
cinco crianças e adolescentes em Nova
Olímpia entre 2010 e 2014 e agora já está
cumprindo prisão perpétua no além.
SUPERFATURAMENTO
O relatório de auditoria feito pela
Controladoria Geral do Estado apontou
fragilidades no projeto de restauração da
Rodovia MT-020/251 na duplicação de um
trecho entre Cuiabá e Chapada dos
Guimarães, visto que há indicativo de riscos
de impacto negativo na qualidade da obra e
de dano ao erário. O documento apontou
que houve um sobrepreço no valor de R$
93.884,18 mil na execução dos serviços
decorrentes de erros na medição. Difícil
neste país
encontrar obras sem
superfaturamento.
SPERNIANDIS
A aprovação da PEC que veta a candidatura
de conselheiros interinos do Tribunal de
Contas do Estado para o cargo de presidente
e vice foi criticada pelo conselheiro Moisés
Maciel. Ele diz
que o veto criaria
problemas futuros em caso de
impossibilidade de conselheiros titulares
assumirem o comando do tribunal. No dia
em que os tribunais selecionarem
integrantes mediante concursos e
promoções por merecimento comprovado,
vai acabar esta briga de interesses.
FERIADO DO SERVIDOR
Devido ao ponto facultativo os órgãos
estaduais não funcionarão nesta segundafeira (28), o dia do Servidor Público.
Apenas serviços considerados essenciais,
como saúde e segurança pública,
permanecem atendendo a população. Nas
cidades do interior, as delegacias de polícia
já atuam sob regime de plantão, 24 horas por
dia, e deverão continuar com este
atendimento durante o feriado. A unidade
do Ganha Tempo, (Cáceres) estará aberta,
com alguns órgãos de plantão, dentre eles, o
Detran.
LAVADA NO INTERIOR
O candidato do MAS e presidente do
Estado, Evo Morales, venceu as eleições no
exterior com 59,84% equivalentes a
120.647 votos, enquanto o candidato da
Comunidade do Cidadão, Carlos Mesa,
obteve 27,06%, ou seja, 54.568 votos Em 33
países no exterior, 341.001 residentes
bolivianos registrados, dos quais 209.951
votaram e 201.629 foram votos válidos,
segundo relatório da ANF. A presidente do
Supremo Tribunal Eleitoral, Maria Eugenia
Choque, ao encerrar o cálculo no exterior,
afirmou que o trabalho foi transparente em
cada uma das atas. O MAS venceu em sete
países: Argentina, Cuba, Índia, Brasil,
Egito, Irã e Venezuela.
PARTICIPATIVO
A Comissão de Constituição, Justiça,
Trabalho e Redação da Câmara Municipal
de Cáceres convida órgãos interessados e a
população para a Audiência Pública que
será realizada nesta quinta-feira (24), com
início às 18h30, com a finalidade de
argumentar sobre o Projeto de Lei
Complementar que institui o Plano Diretor
Participativo de Desenvolvimento
Sustentável do Município de Cáceres e
estabelece diretrizes e normas para o
ordenamento físico-territorial e urbano, o
uso, a ocupação e o parcelamento do solo.

Filó, fomos informados de mais
um roubo ocorrido naquele longínquo,
escuro, rodeado de matagal e isolado
terminal José Palmiro. A vitima, uma
indefesa senhora que comprava sua
passagem, comprovando a total
insegurança do local.
Falava-se em 2018 de um
terminal rural central, quebrando o galho
pelo menos das viagens intermunicipais,
que isso dependeria de uma
desocupação legal do velho terminal
central, mas o tal projeto, por força de lei
não foi adiante e se tudo não ficou como
dantes, ficou pior, no tapume, quiçá,
tombado como patrimônio
fantasmagórico, sabe-se lá até quando.
Dizem que a novela é antiga,
remonta a 2012, uma querela judicialprevidenciária mal resolvida e no fim

das contas, a bomba explodiu foi
mesmo no bolso do cidadão mais
humilde, que paga a conta. A gente
voltou ao assunto sobretudo por dois
motivos: primeiro, que urge a
implantação de uma rodoviária central
em Cáceres, resgatando os direitos dos
humildes cidadãos no que tange a viajar
e receber parentes e em segundo lugar,
um recadinho aos políticos que
garimpam votos dos eleitores: a volta do
terminal central dá votos prá dedéu,
reelege vereador ajuda na eleição de
prefeito, então, gente, pense nisso,
eleitor não é como muitos políticos, ele
tem e responde aos benefícios, com
gratidão e o voto é um deles.
Comecem a pensar numa
formula de voltar a nossa rodoviária pro
centro de Cáceres!

As informações ocultas no divórcio
Inúmeros são os motivos e
justificativas para o término de um
casamento. Porém, pode-se afirmar que há
um movimento inconsciente que motiva o
divórcio? A fim de refletir sobre isso,
façamos o seguinte percurso: Consideremos
que ao longo da história, os casamentos
eram tidos como ferramentas de
manutenção de relacionamentos entre
grupos sociais, uma “aliança” entre povos
com os mais diversos interesses. Embora, do
ponto de vista jurídico, o contexto hodierno
permita uma manifestação voluntária em
relação ao desejo de unir-se em matrimônio,
a partir dos estudos de Bert Hellinger, é
possível notar a simetria oculta que une duas
pessoas, mas o que ocorre quando se
separam?
Em um nível mais profundo de
reflexão compreende-se que as conexões
são necessárias no tempo e do modo que
cada um necessita. Os relacionamentos são
compostos por um casal e vários sistemas,
desse modo, a convivência com esses
sistemas ocorre no dia-a-dia, mesmo que
estejam fisicamente distantes. O casal
carrega informações, comportamentos,

história de seu sistema familiar, que
aparentemente, causam conflitos, ao bater
de frente com o sistema envolvido o
relacionamento não flui.
Nesse sentido, a separação e o
divórcio possuem informações riquíssimas
para os envolvidos, a primeira percepção
possível é que o sentimento que se tem sobre
o parceiro (marido/mulher) é mais para
quem se queixa do que para aquele que está
sendo julgado. Nesse caso, deve-se pensar:
“O que eu preciso observar em mim diante
do comportamento do outro?”. Isso se torna
claro quando a pessoa se vincula a parceiros
(as) com as mesmas características,
tornando suas relações padrões de
sofrimento. Nas relações, ou se aprende, ou
não se muda de fase.
Está tudo certo, pois algumas
pessoas precisam vivenciar certos episódios
pelo tempo que for preciso. Estar na dor é
uma opção, em muitos casos a única opção,
pois existem várias maneiras de amar, dentre
elas os amores saudáveis e os doentes.
Quando eu acuso alguém pelo sofrimento
que eu passo eu perco a oportunidade de
aprender, pois em minha dor há muitas

EXPEDIENTE

informações.
Contudo, nos mais diversos
contextos de separação e divórcio, os quais
envolvem filhos, bens, família, status...
Muitos ainda ficam estáticos, paralisados no
caminho, nesse caso, a indecisão tira a
pessoa da vida por aquele período, pois ela
imagina um futuro, deseja mais espaço e
liberdade, mas por culpa, permanece mais
um pouco.
Os casamentos são especiais e
mostram a simetria oculta do amor presente
nos sistemas envolvidos, isso reverbera para
o casal, o qual, muitas vezes, não
compreende a força que vem do assunto que
motiva o conflito e acaba em separação.
Quando compreenderem serão mais felizes
nas decisões, seja optando por ir ou ficar.
As histórias são baseadas em
narrativas românticas, a vida de casal é um
conto real, ambos encontram-se
emaranhados em seu próprio enredo e para
que o final possa ser de fato feliz é preciso
continuar dizendo sim...
___*** Allyne de Lima é professora.
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OUTUBRO ROSA

Objetivo, ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, conscientizando a população sobre um tema de imensurável importância

Saúde se mobiliza amanhã
focando o câncer de mama
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

A

prefeitura de Cáceres através
da Secretaria de Saúde
juntamente com a a
Coordenação dos Centros de
Especialidades informa a população
cacerense que amanhã, 25, será
realizada a ação do Outubro Rosa no
Centro Referencial de Saúde,
Ambulatório da Mulher.
O evento terá início às 7h30
com término às 18h30 e dentre as
atividades que serão executadas estão:
Palestras sobre câncer de colo uterino,
mama, autoavaliação e coleta de
material citopatológico com a equipe
Cáceres Mama em conjunto com
docentes e alunos da Universidade do
Estado de Mato Grosso.
Na ocasião serão realizados
testes rápidos com apoio da equipe do
Centro de Testagem e
Acompanhamento (CTA); consultas
médicas e pedidos de exames de livre
demanda a todas mulheres que
carecerem, bem como pesagem do
programa Bolsa Família.
A Secretária de Saúde Silvana
Maria de Souza destaca a importância
desta ação. “O objetivo é ressaltar a
necessidade da prevenção e do

em grande parte dos casos,
aumentando as chances de tratamento e
cura.
Além do autoexame, também

GANHA TEMPO

Vereadores encontram falhas
em cessão de prédio Humaitá
Assessoria

N

Mobilização do lançamento do Outubro Rosa em Cáceres

diagnóstico precoce do câncer
de mama, conscientizando cada vez
mais a população sobre um tema de
imensurável importância”.
Destaque-se que em Mato
Grosso, o câncer de mama representa
27,5% do total de casos de câncer em
mulheres, sendo o mais incidente entre
elas. Ele não tem apenas uma causa,
mas o fator idade é um dos mais
importantes fatores de risco para a

doença (cerca de quatro em
cada cinco casos ocorrem após os 50
anos).
Porém outras causas como,
fatores ambientais e comportamentais
como sedentarismo, obesidade e
sobrepeso, consumo de bebidas
alcoólicas, histórico reprodutivo,
hormonal e hereditário, possuem fator
de risco para o câncer.
Os casos de câncer de mama

MANGAVAL / CÁCERES

Continuam procedimentos
para regularização do Vale
Secom/MT c/ Redação

A

Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar (Seaf),
por meio da Superintendência
de Crédito Fundiário, realizou no
último sábado (19), uma visita técnica
ao projeto de crédito fundiário 'Vale do
Mangaval', em Cáceres. O encontro
teve o objetivo de apresentar a
metodologia que será aplicada pelo
Governo do Estado, em parceria com a
Universidade Federal de Mato Grosso,
para continuar o projeto de
regularização ambiental das
propriedades.
O atendimento às famílias do
'Vale do Mangaval' também é objeto da
parceria entre Mato Grosso e a
Organização das Nações Unidas, por
meio do Programa para Economia
Verde (Page). O programa trabalha no
incentivo às políticas sustentáveis,
capazes de conjugar eficiência
produtiva e preservação ambiental.
No sábado, as famílias foram

é recomendado que mulheres
de 50 a 69 anos façam uma mamografia
de rastreamento (quando não há sinais
nem sintomas).

instruídas sobre a importância
de reunir toda a documentação dos
moradores da propriedade e a
necessidade de que estejam receptivos
à visita dos agentes, que irão percorrer
os 121 lotes para aplicação do
questionário.
A coleta dos dados será
realizada entre os dias 04 e 08 de
novembro, e terá a participação de
servidores da Seaf, Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer) e UFMT. O
trabalho de campo também contará
com a presença de acadêmicos dos
cursos de Geografia e Engenharia
Florestal da universidade.
O trabalho consistirá no
mapeamento socioeconômico das
famílias por meio do sistema eletrônico
Regularização Ambiental e
Diagnóstico dos Sistemas Agrários
(Radis), desenvolvido pelo Escritório
de Inovação Tecnológica (EIT), da
Foto: Naiara Martins

As informações serão
coletadas e catalogadas a partir de
questionários aplicados durante as
visitas. Além de traçar o perfil
socioeconômico do agricultor e
levantar informações relativas à
vocação agrícola e ao sistema agrário
local, o questionário também reunirá
dados que permitirão avançar,
posteriormente, na regularização
ambiental e fundiária do projeto.
Esta semana entre os dias 23 e
25 de outubro, acontece no auditório do
Instituto de Geografia, História e
Documentação (IGHD) da UFMT, em
Cuiabá, o curso para capacitação das
equipes que irão atuar na aplicação do
questionário, além da participação de
profissionais, agricultores do Vale do
Mangaval e do Vale do Rio Cuiabá,
integrantes do Movimento Sindical dos
Trabalhadores Rurais e a comunidade
acadêmica.
Todos farão parte da rede de
apoio que dará sustentação às ações de
regularização ambiental na agricultura
familiar.

a última terça-feira, 22, os
vereadores Cézare Pastorello
(SD) e Zé Eduardo Torres
(PSC) realizaram uma inspeção acerca
do cumprimento da lei e das condições
do prédio do antigo Esporte Clube
Humaitá, onde atualmente funciona o
Ganha Tempo. Na sessão da segundafeira, 21, o vereador Zé Eduardo
Torres, havia reiterado seu pedido de
cumprimento da lei de doação do
prédio.
Segundo ele, quando os sócios
remanescentes do Esporte Clube
Humaitá deliberaram pela doação do
prédio, que vale milhões, para a
prefeitura, impuseram algumas
condições, como o uso das cores do
clube, sala de troféus e memorial.
“Isso, inclusive, está na lei 2.650, que
aprovamos há mais de um ano. Cáceres
é uma cidade que tem história e essa
história é patrimônio nosso! A lei tem
que ser cumprida,” frisou.
Segundo o constatado, além
de não ter disponível, até hoje, a sala
condicionada na lei de doação, a
cobertura da piscina não foi suficiente
para evitar a entrada de água, o que
pode causar problemas com a
proliferação de vetores da dengue e
outras doenças. Também constataram
que a parte não utilizada do prédio pelo
ganha tempo está em péssimas
condições, e que poderia ser usada com
outras finalidades. “Temos uma área
enorme aqui que poderia abrigar uma

extensão da Câmara
Municipal, para melhor acondicionar
os servidores e até mesmo ampliar o
plenário, que constantemente está
ficando lotado.
Com isso, teríamos como
manter o prédio, que é histórico e
disponibilizar toda essa área para fins
sociais, à disposição da população de
Cáceres. Temos uma piscina enorme
que poderia estar formando futuros
campeões de natação!”, afirma o
vereador Pastorello.
A ideia de usar a parte ociosa
do prédio pela Câmara é compartilhada
pelos dois vereadores, que são contra a
mudança de sede da Câmara
Municipal. Eles afirmam que a ideia de
mudar o Legislativo de prédio
colocaria no abandono mais um prédio
histórico, podendo vir a ocorrer o que
ocorreu no prédio da antiga prefeitura,
que após incêndio está praticamente
em ruínas. “Temos problemas de
mobilidade no centro, como qualquer
cidade histórica tem. Mas, precisamos
é de dar vida ao centro, mantendo aqui
nossos serviços, e não o abandonar.
Todas as cidades que abandonaram
seus centros histórico tiveram
problemas, com essas áreas virando
verdadeiras cracolândias.
Cáceres se orgulha da sua
história, e o Esporte Clube Humaitá
ainda está na história recente de muitas
famílias daqui. Não vamos deixar essa
riqueza se apagar,” finalizou
o
Foto: Assessoria

Parte do acordo segundo inspeção, não foi cumprida

O programa trabalha no incentivo às políticas sustentáveis
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FLAGRANTÃO E CANA

Malandragem barbarizou com vitimas em Poconé e depois do roubo foi curtir num supermercado em VG, onde a PM enquadrou todos e grampeou a quadrilha

Bandidos vão pro cadeião
após roubo em residência
Poconet c/ Redação
Foto: PM/MT

U

ma quadrilha foi presa na
manhã da última
segunda-feira (21) logo
após roubar uma residência em
Poconé. Os 5 suspeitos, de 17 a 25
anos, foram detidos em um

supermercado em Várzea
G r an d e, co m u m v eícu lo
roubado. Além do carro, os
bandidos roubaram R$ 1.168 e
diversos aparelhos domésticos.
De acordo com

informações da Polícia
Militar, os policiais receberam
uma denúncia de que os suspeitos
estariam no supermercado. Ao
chegar no local, os PMs
encontram 3 dos suspeitos.

SOLIDARIEDADE

Projeto coleta reciclagens em
prol de animais abandonados
Assessoria

O

projeto Reciclagem
Solidária, de autoria da juíza
Henriqueta Fernanda
Chaves Alencar Ferreira Lima,
titular da 1ª Vara da Comarca de
Mirassol D'Oeste, adota o lema :
“Reciclar é bom, mas salvar uma
vida com o seu lixo é melhor ainda”.
Ele foi criado visando ampliar a
arrecadação de frascos vazios de
desodorantes aerossóis, ação
praticada pelas voluntárias do
Projeto “Salve uma vida Mirassol”.
De acordo com a
magistrada, ao tomar conhecimento
dos trabalhos efetivados pelas
voluntárias do “Salve uma vida
Mirassol” pensou em uma forma de
contribuir, quando, então, resolveu

unir a questão da reciclagem com a
causa animal, o que deu origem ao
“Coleta Solidária”.
O projeto consiste em
efetuar a coleta de material
reciclável para repassar às
integrantes do grupo “Salve uma
vida”, que promoverão a venda a
uma empresa de reciclagem. O
dinheiro arrecadado será utilizado
para aquisição de medicamentos e
alimentos para os animais em
situação de risco. Os adolescentes
integrantes do Interact Club (Distrito
4.440) da cidade de Mirassol
D'Oeste também serão voluntários
na campanha de arrecadação e
ficarão responsáveis pela
divulgação a toda a sociedade, bem
Foto: Mirassol Urgente

Campanha tem como patrona a juíza Henriqueta e apoio do Interact

MAU SÚBITO

como conseguir mais
parceiros para o projeto, além de
disponibilizar mais caixas em locais
pela cidade. Uma caixa para
arrecadação dos frascos foi colocada
no gabinete da magistrada e na
recepção do Fórum, e, a partir de
agora, serão encaminhados ofícios
ao Ministério Público, Defensoria
Pública, Ordem dos Advogados do
Brasil Subseção de Mirassol,,
Prefeitura Municipal para que as
entidades também possam colaborar
com a causa.
A juíza ressalta que o
cuidado e proteção ao meio
ambiente e, consequentemente, aos
a n i m a i s
é
n o r m a
constitucionalmente prevista no art.
225, sendo dever de toda sociedade e
do poder público promover a defesa
e preservação. Além disso, desde
2018 também é matéria da Lei
Estadual 10.740/2018 a qual
estabelece diretrizes acerca do dever
de proteção, identificação e controle
populacional de cães e gatos no
Estado visando o bem-estar animal e
prevenção de zoonoses.
O calendário do projeto
segue agora aguardando reunião a
ser realizada no dia 29 de outubro
entre a magistrada com autoridades
locais e sociedade civil organizada
com objetivo de ampliar o
conhecimento dos miradolenses
acerca dos projetos e conseguir mais
parceiros para abraçar a causa destes
animais.

Ladrões ganharam carona de camburão da PM até o xilindró

Durante revista, foi
encontrada uma chave. O
suspeito informou que a chave
pertencia a um Fiat Toro preto,
que tinha acabado de ser
abandonado em uma rua próxima
ao mercado, no bairro Jardim
Glória, assim que uma viatura se
aproximou. O assaltante ainda
relatou que o grupo foi a pé para o
mercado e tinham intenção de
voltar para Poconé.
Ao consultar a placa do
veículo, os policiais constataram
que ele havia sido roubado a
poucas horas em Poconé. Os PMs
então foram para o município,
onde descobriram que mais dois
integrantes da quadrilha estavam

com outros objetos
roubados.
Os outros dois suspeitos
foram detidos, junto com uma
arma calibre 38 e os objetos
roubados. Além do assalto, a
quadrilha teria mantido a vítima
em cárcere até que o veículo fosse
levado para Várzea Grande.
Os assaltantes foram
detidos e encaminhados à Central
de Flagrantes. Os suspeitos foram
identificados como sendo dois
Menores: L.S.R de 17 anos,
R.S.B de 17 anos, Gustavo
Henrys Evangelista da Silva de
22 anos, Jonathan Creve Romeiro
Cortez de 25 anos e Marcos
Higgor Rondon dos Santos de 21
anos.

Sexagenária morre durante
viagem de Cáceres para VG
PJC-MT

T

erezinha de Fátima Macedo,
65, que viajava de Cáceres,
onde estivera visitando
parentes, para Várzea Grande,
morreu nas proximidades do
Aeroporto daquela cidade no final da
tarde da última terça-feira, 22 em um
micro ônibus.
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) foi
acionado para atendimento de
primeiros socorros, manobras de
reanimação foram tentadas, mas a
vítima não resistiu e morreu no local.
Informações preliminares
apontam que a idosa, por volta das
17h00, já no bairro Aeroporto
começou a passar mal. A Perícia
Oficial e Identificação Técnica
(Politec) esteve no local e colheu
informações técnicas que vão
apontar as circunstâncias da
ocorrência.
O corpo foi encaminhado

em seguida para o Instituto
Médico Legal (IML) que vai
confirmar a causa clínica da morte.
Um laudo deverá ser emitido no

dias. A Delegacia de
Homicídios e proteção à Pessoa
(DHPP) investiga o caso
inicialmente registrado como
morte
Foto: Reprodução

Idosa Terezinha de Fátima Macedo chegou morta em Várzea
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COTA-ZERO

Na opinião do deputado Wilson Santos, a proposta do Cota Zero interfere diretamente na cadeia produtiva de diversos setores e terá impacto social

Votação da pesca na Assembleia
legislativa pode ficar para 2020
Assessoria c/ Redação
Foto: Arquivo

suficientes para embasar o
voto dos parlamentares.
“Os 24 deputados não estão
suficientemente esclarecidos para
votar esse projeto. Precisamos trazer
mestres, doutores, especialistas no
tema para apresentarem suas ideias e
a viabilidade ou não deste projeto.
Todos nós queremos um meio
ambiente limpo, mas sem prejuízos
às economias dos municípios com
vocação para atividade pesqueira e
aumento do desemprego”,
argumentou.
Na opinião de Wilson
Santos, a proposta do Cota Zero
interfere diretamente na cadeia
produtiva de diversos setores. Por
isso, em sua avaliação, cada
parlamentar deve ter plena
consciência dos impactos sociais
que poderão advir da aprovação da
lei de autoria do Executivo.
“Há uma cadeia de
trabalhadores e empresários que

geram emprego,
investimentos e distribuição de
renda que terão suas atividades
prejudicadas. O impacto social é
imenso, negativo e não pode ser
menosprezado”, completou.
Desde a tramitação da
matéria, a Assembleia realiza
audiências públicas em diversos
municípios de Mato Grosso e já
enviou a comissão para Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul.
Outras visitas, algumas
internacionais, devem ser realizadas
antes da votação.
Além da indefinição dos
deputados, outro fator que pode
transferir a votação para o ano que
vem é o próprio calendário do
parlamento. Projetos importantes e
que geram amplas discussões, como
o Plano Plurianual, Lei
Orçamentária aguardam votação e o
presidente Eduardo Botelho já
cogita avançar no recesso para

CHOQUE NO BOLSO
Sorte de pescadores é que em 2020 será ano de pescar votos

A

votação do projeto de lei
668/2019 que prevê a
proibição do abate e do
transporte de peixe nos rio de Mato
Grosso por um período de cinco
anos, e que tem mobilizado o setor
no estado, pode ficar para o ano que

vem, mesmo com a intenção do
presidente da Assembleia
Legislativa, Eduardo Botelho em
finalizá-lo este ano, conforme
calendário divulgado em sessão
plenária.
Quem defende a

prorrogação da votação do
projeto que é conhecido como Cota
Zero é o deputado Wilson Santos,
que está engajado nos estudos e que
faz parte da comissão especial
formada para debater o tema. O
tucano entende que ainda não há

Em novembro Aneel aumenta
a tarifa da bandeira vermelha
A.E c/ Redação

A

partir de novembro, os
valores cobrados com o
acionamento das bandeiras
tarifárias não serão mais
arredondados, segundo decisão da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Com isso, o valor
cobrado pela bandeira amarela vai
cair, e o valor cobrado pela bandeira
vermelha vai aumentar.
Na bandeira amarela, de R$
1,50 por 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos, cai para R$ 1,34 por
100 kWh e na bandeira vermelha
patamar 1, de R$ 4 por 100 kWh, o
valor vai para R$ 4,16 por 100 kWh.
Já na bandeira vermelha patamar 2,
de R$ 6 por 100 kWh, passa para R$
6,24 por 100 kWh.
A Aneel também aprovou a
abertura de uma consulta pública
para discutir o tema, mas a medida já
valerá a partir de novembro. A
proposta receberá contribuições de
23 de outubro a 9 de novembro. O
arredondamento dos valores vinha
sendo questionado pela Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos
Deputados.
Em seu voto, o diretor da
Aneel, Sandoval Feitosa, destacou
que o arredondamento estava

previsto na norma de cálculo
das bandeiras como uma forma de
simplificar o entendimento do
consumidor, mas que avalia que os
consumidores agora estão
acostumados com as bandeiras, o
que permite o fim da política de
arredondamento do valor.
Esse arredondamento,
segundo dados da Aneel, levou os
consumidores a pagarem R$ 20
milhões a mais de bandeira em 2019.
Esse valor, no entanto, acaba sendo
devolvido no reajuste tarifário do
ano seguinte, o que significa que não
há prejuízo para os consumidores,
afirmou Feitosa.
O diretor destacou ainda em
seu voto que o valor de R$ 20
milhões representa 0,01% da receita
do setor de distribuição.
O sistema de bandeiras
tarifárias sinaliza o custo de geração
de energia, e segundo a Aneel,
setembro é um mês típico de seca e a
previsão para o mês sinaliza a
permanência do quadro de estiagem,
com chuvas abaixo da média.
De acordo com a agência,
esse cenário requer a manutenção do
acionamento de térmicas, que geram
energia mais cara.
Foto: Ilustrativa

Amarela cai, mas a vermelha terá valor aumentado na próxima conta
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Os suprimentos são muito necessários para que as famílias de sua comunidade possam continuar com as atividades diárias, como cozinhar e higiene pessoal

Unicef entrega tanques para
a comunidade de San Matias

Ed-Diário

Foto: Unicef

O

Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef) entregou
dois tanques de água com
capacidade para 2.500 litros e 668
tambores desmontáveis no município de
San Matías, no departamento de Santa
Cruz, para que as comunidades afetadas
pela Incêndios florestais recentes e secas
na Chiquitania coletem e têm acesso ao
líquido vital.
A primeira comunidade a
receber suprimentos foi San Antonio de
Totora, onde as famílias precisam
urgentemente de um suprimento de água
potável para preparar seus alimentos e
higiene pessoal. Essa comunidade é uma
das 18 no município de San Matías,
onde, além da contaminação de lagoas e
poços pelas cinzas de incêndios
florestais, também há uma seca severa.
A especialista em Água e
Saúde Ambiental da Unicef, Fanny
Buffandeau, e o chefe da Unidade
Florestal do Governo Autônomo
Municipal de San Matías, Elmar
Pedraza, entregaram um tanque de água
e 80 tambores dobráveis para San
Antonio de Totora.
O líder comunitário, Hugo

Charupá, acompanhado pela
população, e meninos, meninas de sua
comunidade, receberam os suprimentos
e expressaram sua gratidão ao UNICEF
por sua iniciativa e esperam que ele seja
o gerente das doações recebidas. Ele
também apontou que os suprimentos
entregues são muito necessários para
que as famílias de sua comunidade
possam continuar com as atividades
diárias, como cozinhar e higiene
pessoal. Charupá explicou que sua
comunidade depende inteiramente do
abastecimento de água que um
caminhão-tanque municipal fornece
diariamente. “A contaminação de lagoas
e poços que forneciam água natural à
comunidade, agora não podemos usá-la.
O tanque e os tambores nos permitem
armazenar água para nosso consumo,
saciar a sede e preparar a comida. ”
A esperança de alguém ajudálos com o incêndio e suas conseqüências
foi marcada nas crianças do município.
Victor Santos Ribero (10 anos) da
comunidade de San Antonio de Totora,
narrou como o chefe alertou que "as
cinzas do fogo contaminavam a água e
tudo seria perdido", não haveria água ou

comida. “Eu estava com medo,
pensei que eles não viessem nos ajudar,
que ninguém viesse”, lembra Victor
sobre a chegada dos voluntários que
apagaram o fogo e comemoram a
chegada do UNICEF à sua comunidade.
A menina de 10 anos,
Francielis Nogales, que vive com sua
família em uma comunidade indígena,
tem uma percepção semelhante:
"Pedimos a Deus por água e você
chegou", diz ele. Ela não esconde sua
tristeza porque “a lagoa (principal
fornecedor) de onde tiramos água
começou a secar; Então o fogo chegou e
queimou árvores, plantas e animais.
Outra garota, Adriana Nogales
Pedraza (8 anos) comenta: “Se não
houver água, todos sofreremos.
Precisamos de água para alimentar, para
tomar banho e se isso nos deixa com
sede, plantas e animais também têm
sede. ”Ter água em casa obrigava
meninas e meninos a serem as pessoas
que carregam o líquido vital de outras
fontes. Victor teve que mover garrafas e
galoneras três vezes ao dia para sua casa
"porque precisamos lavar vasos, roupas
e limpar".

Comunidade San Antonio de Totora, foi a primeira a receber suprimentos

Enquanto Francielis viajava
dois quilômetros por dia em uma
bicicleta carregando garrafas de
plástico, "era muito cansativo", diz ele,
mas sua mãe precisava do líquido para

cozinhar e lavar.
É por isso que as crianças são
gratas pela ajuda da UNICEF e agora
valorizam mais a água que chega a suas
casas.
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Na fase de eliminatórias, equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, incluindo a decisão e o clube que tiver a melhor campanha geral fará a finalíssima em casa

Campeonato Mato-grossense
começará no dia 21 de janeiro
O.E c/ Redação

Foto: Hugo Ramos

D

aqui há três meses,
c o m e ç a r á o
Campeonato Matogrossense de futebol
profissional 2020. Dez times
brigarão pelo título do
principal e mais importante
campeonato do estado.
Em congresso técnico
realizado na tarde de
anteontem, (22), os
representantes de Araguaia,
Cuiabá, Dom Bosco,
Luverdense, Mixto, Nova
Mutum, Operário Várzeagrandense, Poconé, Sinop e
União discutiram
regulamento, fórmula de
disputa, tabela e outros

assuntos relacionados, porém,
praticamente nada foi mudado.
O certame de 2020 terá
a mesma fórmula deste ano:
Chave única com dez times se
enfrentando apenas em jogos
de ida. Os oito primeiros
colocados se classificam às
quartas de finais, enquanto os
dois últimos serão rebaixados.
N a
f a s e
d e
eliminatórias, as equipes se
enfrentam em jogos de ida e
volta, incluindo a decisão. O
clube de melhor campanha
geral fará a finalíssima em
casa.
A novidade para a
temporada 2020 será a disputa

de terceiro e quarto
lugar em jogo único na casa do
time de melhor campanha na 1ª
fase.
O Cuiabá é o atual
tricampeão da Primeira
Divisão, com o CEOV sendo o
atual vice. O Nova Mutum,
debutante em competições
profissionais, conquistou o
título da Segundona, com o
Poconé ficando na segunda
colocação.
Ambos garantiram o
acesso. O campeão e vice do
Mato-grossense de 2020
garantem vaga na Copa do
Brasil e Série D, em 2021.
Confira os jogos da 1ª

EXPERIÊNCIA

Meia Dinelson do Corinthians
cotado como diretor do Mixtão
O.E c/ Redação

V

isando a disputa do
Campeonato Matogrossense 2020, a
presidência e o conselho gestor
do Mixto Esporte Clube se
reunirá nesta quinta feira, (24),
com o ex-jogador do Corinthiams
Paulista, o meia Dinelson, para
tratar sobre a possibilidade de
ingressar como diretor de futebol.

“Conversamos no
Estadual e vemos com bons
olhos. Ele (Dinelson) quer
conversar com a gente. Vamos
aguardar ele chegar para uma
proposta”, disse o conselho
gestor sobre a possibilidade,
através do diretor-administrativo
Dr. Fause Chauchar e do
presidente Walter Hudson.
Foto: Mixto-Net

Ex-campeão pelo Timão, Dinelson pode integrar dirigir plantel do Mixto

Aos 33 anos de idade,
Dinelson é jogador profissional
há 16 anos, começou no
Guarani(SP), foi campeão
brasileiro em 2005 pelo
Corinthians, e passou por clubes
como São Caetano(SP),
Paraná(PR), Coritiba(PR),
Avaí(SC), Ceará(CE), Red Bull
Brasil(SP), Portuguesa(SP), J.
Malucelli(PR), futebol coreano,
entre outros.
Em 2019, o Mixto não se
classificou para a fase mata-mata
do Estadual. No segundo
semestre, no comando do técnico
Gianni Freitas, a equipe fez uma
boa campanha na Copa FMF, mas
foi eliminada pelo Luverdense na
semifinal, ficando sem calendário
para 2020, apenas confirmado na
Primeira Divisão do Campeonato
Mato-grossense.
O Campeonato Matogrossense do ano que vem vale
vaga na Copa do Brasil, na Copa
Ve r d e e n a S é r i e D d o
Campeonato Brasileiro, todas
para 2021.
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Congresso técnico reuniu os representantes dos 10 clubes participantes

Terça-feira (21), às
20h10 / Estádio Gigante do
Norte; União x Mixto - Terçafeira (21), às 20h10 / Estádio
Luthero Lopes; Luverdense x
Dom Bosco - Terça-feira (21),
às 20h10 / Estádio Passo das
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Esotérico
O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período em
que você deve estar atento ao
equilíbrio entre ganhos e gastos
financeiros. O período pode envolver
perdas e/ou investimentos de risco, que
devem ser evitados a qualquer custo.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
movimento intenso nos
relacionamentos, pessoais e profissionais. O
período pode estar relacionado com
descontentamento, agressividade e
rompimentos. Portanto, seja o mais racional
possível.

O Sol deixa Libra, entra em
seu signo e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
retomada da energia vital,
que se torna mais intensa e deve ser
controlada. Atitudes impulsivas podem
colocá-lo em maus lençóis, portanto,
procure refletir antes de qualquer passo.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
novidades imprevistas,
especialmente no trabalho. O período pode
estar relacionado com o surgimento de um
projeto inovador ou com mudanças radicais
em sua rotina.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
queda da energia vital e
aumento da ansiedade. Procure estar atento
a confusões e imprevistos; procure ser
racional e paciente. O período é ótimo para
começar ou dar continuidade a tratamentos
alternativos.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
movimento intenso na vida
social e aproximação de pessoas diferentes e
interessantes. Um romance agitado pode
começar e despertar rapidamente seu coração.
Mas nada garante sua continuidade.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em
Touro, marcando um
período de movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos, novos e
diferentes. O período é de agitação e
muita atividade social. Uma pessoa
especial pode chamar sua atenção.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período em que
você estará mais voltado para
as atividades domésticas e familiares. O
período pode envolver também, mudança de
residência ou compra e/ou venda de um
imóveis. Você pode decidir começar uma
reforma em sua casa.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
novidades inesperadas no
trabalho e carreira. O período pode estar
relacionado com um convite para fazer parte
de um projeto inovador. Sucesso e
reconhecimento são as promessas deste
momento.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
aumento da agitação,
ansiedade e impulsividade. Portanto, muito
cuidado com ações e reações, que podem
trazer problemas. Reflita antes de falar, nada
de soltar palavras sem pensar. Adie
assinatura de documentos importantes.

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
novidades inesperadas em
projetos pessoais e profissionais. Uma
viagem de última hora pode ser renovadora.
Sua maneira de lidar com a espiritualidade e
filosofia de vida passa por mudanças
repentinas.

SOCIAL
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Ultrapassando as barreiras da distância
o nosso abraço a querida Melissa
Vignardi que festeja data nova. Ela é
filha da empresária Maridalva da Rádio
Difusora de Cáceres. Mel receba o nosso
carinho carregado fluídos positivos de
muitas felicidades.

By Rosane Michels

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período em que
você deve tomar cuidados
redobrados com os negócios,
especialmente se estiver envolvido em
parcerias financeiras. Não é hora de agir
impulsivamente. Procure deixar para
adiante os novos investimentos.

Emas; Operário x
Poconé - Terça-feira (21), às
20h10 / Estádio Dito Souza e
Cuiabá x Nova Mutum Quarta-feira (22), às 20h30 /
Arena Pantanal.

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

Destaque VIP da semana ao médico dermatologista Renato
Rostey e sua elegante esposa Patrícia Ribeiro, que esbanjam
simpatia. Eles que há muitos anos acompanham nosso
trabalho lendo todas as manhãs
nosso matutino.
Agradecemos a preferência e desejamos uma excelente quintafeira, extensiva a toda equipe da Clinica Rostey.

***********
Sempre antenado e
registrando os eventos
da city, o fotógrafo
Ronivon Barros a
quem desejamos um
dia repleto de
harmonia.

***********

Abraços a aniversariante Eliete Fanaia,
que hoje celebra mais um ano de vida e
recebe o carinho dos filhos, netos,
amigos e familiares. Feliz Aniversário!
Que sua vida seja constantemente
presenteada com bons e felizes
momentos. Parabéns!

