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A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro movimentando os 
trabalhos em equipe. É 
possível que você sinta uma 

forte necessidade de socializar, no entanto, 
neste momento, nada disso é possível. 
Promova encontro com amigos através das 
redes sociais.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
seu signo indicando um dia 
de maior envolvimento com 

seus projetos profissionais e possíveis 
planos de negócios. O dia é ótimo para 
organizar novos passos na direção do 
cumprimento de suas metas na carreira.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
m a i o r  s e r i e d a d e  e  

envolvimento com projetos de médio prazo, 
especialmente os que envolvem publicações 
e pessoas estrangeiras. As viagens são 
adiadas, mas não por muito tempo.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 

interiorização e maior envolvimento com 
seu mundo emocional. As emoções se 
aprofundam e passam por um processo de 
transformação. Dia ótimo para o 
aprofundamento da prática da meditação.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
m a i o r  s e r i e d a d e  n o s  

relacionamentos. É possível que você 
decida assumir um compromisso, que um 
romance comece a ficar mais sério. Dia 
ótimo para organizar a vida pessoal.

A Lua entra em seu signo, se 
une a Saturno e Marte, 
também em Aquário e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia de maior consciência 

de seu papel no mundo. É possível que 
você assuma mais responsabilidades e se 
comprometa com algumas pessoas em seu 
entorno.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
mudanças importantes em 

seu caminho espiritual e filosofia de vida. 
O dia pode estar relacionado com um 
envolvimento mais intenso com um 
projeto de publicações.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia 
emocionalmente intenso, de 

mudanças repentinas no âmbito familiar e 
doméstico. Um de seus pais, que passa por 
algumas dificuldades, pode precisar de sua 
companhia e ajuda.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
concretização de projetos, 

que podem levar a novos contratos 
comerciais. O período pode estar 
relacionado também com uma forte 
necessidade de investir em novos 
conhecimentos.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
interiorização e necessidade 

de distanciamento e solitude. O momento 
pode estar relacionado com uma forte 
necessidade de cuidar com mais carinho 
da saúde.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 

maior envolvimento com seus projetos 
de trabalho. É um bom momento para 
organizar sua rotina. O dia é ótimo para 
começar um bom programa de saúde 
global.

A Lua entra em Aquário, se 
une a Saturno e Marte no 
mesmo signo e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 

inter iorização e necessidade de 
aprofundamento do pensamento. Dia de 
reflexão. O momento pode estar 
relacionado com a concretização de um 
novo projeto e contrato.

HORÓSCOPO********** **********

Vivas a princesinha Luiza que apagou 
velinha com direito a bolo e parabéns 
junto aos pais Francyanne Vitorazzi e 
Nélio Dayuzacker Campos e a maninha 
Melissa. Que Papai do  Céu a proteja, 
guie e lhe conceda muitos anos de vida.

By Rosane Michels

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

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

Celebraram o amor o casal Landes 
Camargo e Carol Rondon, que 
comemoraram ao lado dos familiares 15 
anos de união. Que Deus lhes concedam 
muito mais anos de vida conjugal, 
sempre pautados no respeito, lealdade e 
companheirismo. Felicidades ao casal!

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desafio sempre 
novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Recomeçando mais um 
ciclo a aniversariante Fidelmária Reis, que recebe o carinho 
especial da família e amigos. Que este dia de festa e comemoração 
seja repleto de diversão e alegria, assim como os dias que virão. 
Você é muito especial. Feliz aniversário!

Sempre curtindo os melhores momentos da vida a querida amiga e 
leitora a advogada Cibeli Simões, a quem desejamos uma iluminada 
quinta-feira, extensivo a competente equipe do Escritório Simões 
Santos & Nascimento – Sociedade de Advocacia.

BOLAS BRANCAS

Diante das dificuldades de muitos em conseguirem 
máscaras para atender as orientações das autoridades 
de saúde, bem como cumprir o Decreto municipal 
que obriga o uso de máscaras por toda a população, o 
Grupo Solidário se uniu mais uma vez e estão 
confeccionando máscaras para serem doadas aos 
moradores de rua e pessoas que não tem condições de 
aquisição. O grupo já confeccionou 500 máscaras 
com a ajuda financeira do Conselho Comunitário de 
Segurança Pública. Nossos aplausos pela atitude, são 
pessoas como vocês que fazem a diferença.

BOLAS PRETAS

Para as pessoas que ateiam fogo em lixos, matos e 
terrenos baldios. Um desrespeito sem tamanho com a 
população principalmente idosos e crianças, que 
sofrem as consequências com crises respiratórias. 
Um verdadeiro absurdo em pleno século XXI 
pessoas com atitudes como essa. Isso é coisa de quem 
não tem o que fazer mesmo. Bolas pretas  pra você 
que não tem consciência.

BOLAS BRANCAS

Para o nutricionista Phelipe Aureswald do Amaral, 
que diante da pandemia do coronavírus, gravou um 
vídeo com dicas de alimentação para reforçar o 
sistema imunológico. Phelipe é professor e 
coordenador do curso de nutrição da Fapan. No vídeo 
ele informa os nutrientes que são responsáveis para o 
aumento da imunidade, bem como suplementação 
com a glutamina. Revelando também alguns vilões 
que comprometem o sistema imunológico, 
destacando a bebida alcoólica. Vale assistir.  

BOLAS PRETAS

Para a ação dos vândalos que não tem o menor 
respeito com o bem público.  É comum nos 
depararmos com lixeiras quebradas, bancos nas 
praças danificados, placas de sinalização, que já são 
pouquíssimas, e ainda são arrancadas e muitas vezes 
destruídas por desocupados de plantão.  

X
DA REPORTAGEM

Na Santa Missa celebrada na Casa 
Santa Marta, o Papa Francisco pediu para 
rezar especialmente pelos idosos "isolados 
ou nos abrigos de idosos", porque têm 
medo de morrer sozinhos durante esta 
pandemia de coronavírus, COVID -19.
“ R e z e m o s  h o j e  p e l o s  a n c i ã o s ,  
especialmente pelos que estão isolados ou 
nos abrigos de idosos. Eles têm medo, 
medo de morrer sozinhos. Veem esta 
pandemia como uma coisa agressiva para 
eles", disse.

Nesse sentido, o Santo Padre 
ressaltou que “eles são nossas raízes, nossa 
história. Eles nos deram a fé, a tradição, o 
sentido de pertença a uma pátria. Rezemos 
por eles a fim de que o Senhor esteja 
próximo deles neste momento”, indicou o 
Pontífice.

Mais tarde, o Papa em sua homilia 
explicou que "Deus é salvador porque é 
fiel à sua promessa" e enfatizou que "a 
fidelidade de Deus é festa, é festa gratuita. 
E festa para todos nós".

A nossa fidelidade não é nada mais 
que uma resposta à fidelidade de Deus. 
Deus que é fiel à sua palavra, que é fiel à 
sua promessa, que caminha com o seu 
povo levando adiante a promessa próximo 
de seu povo. Fiel à promessa: Deus, que 
continuamente faz o povo senti-Lo como 
seu Salvador porque é fiel à sua promessa. 
Deus, que é capaz de re-fazer as coisas, de 
re-criar, como fez com o coxo de nascença 
que lhe re-criou os pés, fê-lo curar, o Deus 
que cura, o Deus que sempre traz uma 
consolação a seu povo. O Deus que re-cria. 
Uma nova re-criação: essa é a sua 
fidelidade conosco. Uma re-criação que é 
mais maravilhosa do que a criação.

“A fidelidade de Deus é uma 
fidelidade paciente: tem paciência com o 
seu povo, escuta-o, guia-o, explica-lhe 
lentamente e lhe aquece o coração, como 
fez com esses dois discípulos que 
caminhavam distante de Jerusalém: 
aquece o coração deles a fim de que voltem 
para casa”.

Além disso, o Santo Padre 
enfatizou que “a fidelidade de Deus 
sempre nos precede e a nossa fidelidade 
sempre é resposta àquela fidelidade que 
nos precede. É o Deus que nos precede 
sempre. E a flor da amendoeira, na 
primavera: floresce primeiro. Ser fiéis é 
louvar esta fidelidade, ser fiéis a esta 
fidelidade. É uma resposta a esta 
fidelidade”, concluiu.
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Com a quarentena em voga as 
máscaras caíram e a “epidemia” do 
politicamente correto veio mostrar 
comportamentos sociais escancarados 
pelas plataformas digitais, onde na verdade 
tudo não passava de hipocrisia.

Hipocrisia. A sociedade parece 
gostar dela, vejamos. Quando o seu 
empregador não te trata com devido 
respeito, e quando você decide largar o 
emprego do dia para a noite e deixa-lo na 
mão, ele ainda pensa que você é o culpado, 
isso é hipocrisia.

Quando os frequentadores de 
qualquer templo religioso se vestem, 
maquilam e se gabam de ir à igreja 
semanalmente, mas ao pisar fora dela vive 
de forma preconceituosa, mente, rouba, 
desvia dinheiro, isso é hipocrisia.

Quando as pessoas preferem ficar 
sentadas apenas criticando e reclamando 
ao invés de levantar, e resolver a situação, 
isso é hipocrisia.

Quando artistas e personalidades 
públicas endeusadas pelos seus fãs, 
criticam a violência ao próximo, o uso de 
bebidas e substâncias proibidas, no 
entanto, agem de maneira contraria quando 
estão nas lives e longe dos holofotes, isso é 
hipocrisia.

Falando nisso, este substantivo 
feminino tem dado o que falar nos últimos 
dias. Basta ver as transmissões ao vivo, a 
famosa live, onde artistas dos mais 
diversos segmentos se jogam na frente das 
câmeras e diante delas pensam que podem 
tudo.

E agindo assim, alguns artistas dão 
mau exemplo. E bota mau nisso! Chegando 
ao ponto de pensarem e agirem como se 
estivesse em sua festa particular, em que 
pese, muitos desses artistas criarem os 
cenários em suas próprias casas.

É nesse ponto que quero chegar, 
pois os até então endeusados tidos como 
certinhos, com o advento da live tem 
extravasado suas vontades; xingando, 
bebendo ao ponto de não falar coisa com 
coisa e como dizia minha avó, falando 
palavras de baixo calão. Imagine você, 
assistindo uma live com duração de três 
horas e meia, podendo chegar a sete horas e 
meia, como foi o caso da live do buteco na 
casa do Gusttavo Lima, sem poder tomar 
nenhuma geladinha. Para muitos isso seria 
impossível!

Com isso percebemos outra 
hipocrisia. Que vou denominar de 
'hipocrisia da bebida alcoólica”. Dado que 
as grandes marcas de cerveja enfrentam 
restrições para anunciarem na grande 
mídia, agora com a modinha das 
transmissões ao vivo as grandes marcas 
cervejeiras têm injetado milhões de reais 
em patrocínio para poderem ter suas 
marcas vinculadas as imagens dos artistas, 
onde esses podem aparecer, sem nenhuma 
proibição ostentando copos de uísque, 
cerveja e até água.

Muito embora esses artistas têm 
pagado muito mico em razão da bebedeira 

desenfreada, por outro lado há o 
aspecto solidário e altruísta, pois, além de 
conscientizar a população da necessidade 
de ficar em casa, em tempos de pandemia, 
tem também arrecadado toneladas de 
alimentos e volumosas quantias em 
dinheiro para posterior distribuição a 
instituições de caridade.

Falamos até aqui dos artistas. Mas 
e nós simples mortais? Somos tão 
hipócritas quanto. Um militar francês, do 
século XVII, definiu de maneira sarcástica 
a essência do comportamento hipócrita: A 
hipocrisia é a homenagem que o vício 
presta à virtude. Ou seja, todo hipócrita 
finge simular comportamentos corretos e 
socialmente aceitos.

Em regra, todo homem tem seu 
preço razão pela qual pode se deixar levar 
ao desvio de caráter e comportamento. É 
cômodo para o ser humano exigir mais 
direitos do que obrigações, mais educação 
para os seus, desde que em contrapartida 
possamos ao menos estacionar na vaga do 
idoso, ultrapassar na faixa contínua. E 
mais. Para quem anda de ônibus, assim 
como eu, sabe muito bem disso, fingir 
dormir no assento quando entra um idoso 
no busão.

Criticam os altos salários da classe 
política e de alguns servidores desses 
órgãos ou poderes, mas o que faríamos se 
estivéssemos lá, ocupando os mesmos 
cargos ou funções? Uma grande amiga e 
renomada advogada tem a resposta, ao 
dizer que está ruim pra quem tá fora do 
sistema.

Temos assistido e presenciado 
campanhas difamatórias contra os lados 
“A” e “B”, panelaço, buzinaço, passeata e 
carreata. Mas será que nos buzinaços e nas 
carreatas contra o aumento no preço dos 
combustíveis ou contra o aumento da cesta 
básica, tinha algum dono de posto ou de 
supermercado? Provavelmente não!

Quer ver outra hipocrisia? Essa 
mais atual do que nunca. Divulgar notícia 
falsa carregada de viés ideológico, a meu 
ver além de hipócrita é mau-caratismo, já 
que induz as pessoas a propagarem 
somente aquilo que interessa ao difusor.

No atual cenário, que na verdade 
vem desde lá muito atrás, vivemos em um 
antagonismo, onde a hipocrisia é mais 
agradável, pois mesmo com todos esses 
tipos de comportamentos inadequados 
ainda há muitos adeptos, ao passo que as 
pessoas diretas e mais verdadeiras são 
condenadas e escorraçadas.

Afinal, onde está a hipocrisia? No 
artista ou no fã? O Nobel de Literatura, 
Jacinto Benavente, dizia que às vezes 
procura-se parecer melhor do que se é. 
Outras vezes, procura-se parecer pior. Eis a 
hipocrisia. Ah! Estava esquecendo. Visto 
que a maioria das pessoas não enxergam 
além das aparências, durante o home office 
eu tenho me maquiado, faço a barba, uso 
paletó e gravata e na parte de baixo samba-
canção. 
___***Claiton Cavalcante, é Contador.
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Artigo

Hipocrisia, a epidemia do momento

Papa reza pelos idosos que têm
medo por causa da pandemia

Cáceres-MT, 16 e 17 de abril de 202004

motocicleta Dafra Super 
100 de cor vermelha, placa NJI 
0 7 1 6 ,  c o m  a s  m e s m a s  
características do vídeo, na 
estrada do Caeté, próximo ao 
entroncamento do assentamento 
Santa Maria.
 N a  a b o r d a g e m ,  o  
c o n d u t o r  d a  m o t o c i c l e t a  

armada a um estabelecimento 
comercial em São José dos 
Quatro Marcos, município 
vizinho.

Através de circuito de 
monitoramento interno do local a 
polícia obteve as características 
dos suspeitos,  em busca,  
identificou dois rapazes em uma 

m assaltante morreu na Unoite de terça-feira (14), 
após ser baleado pela 

Policia Militar em um confronto 
na zona rural de Mirassol 
D'Oeste. O comparsa dele foi 
preso.
 Os dois homens haviam 
cometido um assalto a mão 

encontrado caído na mata, 
portando um revólver calibre 32, 
utilizado na ação criminosa.

A guarnição da polícia 
socorreu o indivíduo levando à 
uma unidade de saúde, o mesmo 
não resistiu e morreu.

O comparsa dele foi preso 
e confessou que os dois haviam 
realizado o assalto em São José 
dos Quatro Marcos.  

assaltantes desceu da moto, sacou 
um revólver e correu apontando a 
arma em direção aos policiais.

O  c r i m i n o s o  n ã o  
obedeceu a ordem dos policiais 
para que largasse o objeto. Então, 
os militares efetuaram tiros em 
direção ao assaltante.

Atingido na perna, o 
criminoso conseguiu correr em 
direção a um matagal, sendo 

 Polícia Rodoviária AFederal apreendeu 5,8 
quilos de maconha que 

seriam descarregados em 

abordagem a um táxi.
Ao ser questionado, o 

motorista disse estar levando o 
rapaz de Rondonópolis até 
Cáceres. Ele contou ter sido 
contratado pelo pai do jovem para 
levá-lo. 

Após desconfiarem dos 
ocupantes do veículo, realizaram 
a revista de praxe e localizaram 
diversos tabletes de maconha na 
mochila do rapaz, que acabou 
confessando ter recebido a bolsa 
com o entorpecente em uma praça 
de Rondonópolis. 

O menor de 17 anos ainda 
contou que faria a entrega da 
encomenda para um comparsa, 
num bairro em Cáceres.

A  o c o r r ê n c i a  f o i  
encaminhada à Polícia Civil.

Cáceres. 
 O flagrante aconteceu na 
BR 070, em Poconé, quando por 
volta das 22h 10, realizaram a 

A d n a l d o  F e r r e i r a  
Gonçalves, de Araputanga, se 
envolveram em acidente no 
acesso entre a Avenida João 
Marques Luiz e a MT 175. Com a 
colisão as duas motos sofreram 
muitas avarias e os dois 
condutores tiveram vários 
ferimentos, tendo que ser 
encaminhados ao HR de Cáceres.

Uma testemunha que 
estava no HR quando os dois 
chegaram, relatou a reportagem 
do JCC que o estado de saúde de 
um deles era bem delicado e 

ois motociclistas foram Ds o c o r r i d o s  e  
e n c a m i n h a d o s  a o  

Hospital Regional de Cáceres, 
após se envolverem em acidente, 
na manhã de terça-feira. O fato 
a c o n t e c e u  n o  t r e v o  d e  
Araputanga, saída para Reserva 
do Cabaçal. A ocorrência foi 
atendida pela Polícia Militar que 
acionou o Corpo de Bombeiros 
para socorrer as vítimas.

D e  a c o r d o  c o m  
informações, Laudinei Rocha de 
Jesus, de Reserva do Cabaçal e 

Assaltante é morto em confronto
com policiais e comparsa é preso

CHUMBO TROCADO

O condutor da motocicleta empreendeu fuga, o outro suspeito enfrentou a polícia

Ferreira Junior

Ação foi registrada pelo circuito interno do local  

 Foto: Ilustrativa

TRÁFICO

PRF apreende 6 kg de maconha
que seriam entregues em Cáceres
Da Redação

Droga estava na mochila do menor   

Foto: PRF

TRÂNSITO

Colisão entre motos deixa dois
feridos no trevo de Araputanga
Da Redação

Colisão entre duas motos em Araputanga   

Foto: Reprodução
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disponib i l izado  para  
consulta pública online e para 
análises do Consed e de gestores 
municipais.

O u t r a  a t u a l i z a ç ã o  
relevante apontada nas normas 
gerais é a composição do Consed. 
Para contribuir na formulação da 
Política Estadual do Desporto, o 
órgão colegiado contará também 
com representantes de instituições 
de ensino superior em Educação 
Física e dos municípios mato-
grossenses.

lazer. 
O Plano Estadual que 

norteará as políticas públicas de 
esporte e lazer de Mato Grosso 
também é  evidenciado na  
legislação como atribuição da 
pasta. Com metas e estratégias 
para um prazo de 10 anos, o plano 
terá o objetivo de fomentar e 
democratizar o acesso ao esporte 
para toda a população no Estado. 
Sua conclusão está atualmente nas 
últimas etapas, já tendo sido 

 assessoria da Federação AMato-grossense de Futebol 
informou ao Só Notícias, 

que ainda não há qualquer 
definição sobre o futuro do 
Estadual, por parte da entidade. “O 
Campeonato está suspenso nesse 
momento esperando os próximos 
dias para acertar a continuidade ou 
não da competição”, resumiu. 
Momentaneamente “tudo que sair 
de notícias em relação a uma 
definição do campeonato é 
especulação”, pois ainda “não 

tivemos nenhuma definição dos 27 
estaduais do Brasil”, aponta.

O certame foi suspenso no 
dia 17 de março, na fase de quartas 
de finais, e nos últimos dias, 
diversos dirigente de clubes já 
apontaram opinião favorável ao 
cancelamento da competição. Um 
deles é o presidente do Sinop 
Futebol Clube, Agnaldo Turra, que 
v e m  a l e g a n d o  p r o b l e m a s  
econômicos como embasamento 
para o posicionamento. Para Turra, 
o cancelamento é a melhor opção.

Outro que também já 
apontou problemas financeiros, 
perda de patrocínios e falta de 
viabilidade econômica é o 
presidente do Nova Mutum, Anir 
Siqueira Coimbra, alegando que o 
clube perdeu cerca de R$ 206 mil 
em patrocínios e arca mensalmente 
com folha salarial de R$ 84 mil. 
Coimbra é favorável a uma 
definição que “não deixe a equipe 
endividada” e chegou a sugerir que 
as vagas fossem definidas através 
da Copa FMF.

Apesar da indefinição se 
depender da disposição e vontade 
do presidente da FMF, Aron 
Dresch, o Estadual será retomado e 
t e n h a  o  c l u b e  c a m p e ã o  
oficializado. 

Dresch vem conversando 
diariamente com seus assessores 
mais próximos e tem defendido a 
ideia do torneio ter seu término, 
assim que a crise da pandemia 
mundial do coronavírus chegue ao 
fim.  

A  p r e o c u p a ç ã o  d o  
dirigente é como será feito às 
indicações dos representantes de 
Mato Grosso aos torneios 
nacionais da próxima temporada 
como Copa do Brasil, Copa Verde 
e o Campeonato Brasileiro da 
Série D.

 om a publicação de novas Cnormas gerais do desporto, 
as políticas públicas de 

esporte e lazer em Mato Grosso 
ganham uma s ign i f ica t iva  
ferramenta.  De autoria do 
Executivo, por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel), e aprovada em 
m a r ç o  p e l a  A s s e m b l e i a  
Legislativa, a lei 11.105/ 2020,  
estabelece conceitos e critérios que 
definirão parâmetros de atuação e 
de fortalecimento do sistema 
estadual de esporte e lazer. A nova 
lei possibilita a integração de toda 
legislação esportiva, incentivando 
o avanço e a modernização das 
relações do esporte no Estado.

Para o secretário da Secel, 
Allan Kardec, a publicação do 
documento é decisiva para a 
política esportiva mato-grossense. 
“Com essa nova lei conseguimos 
atualizar as normas gerais de 
forma mais eficiente, o que era 
uma demanda antiga que não teve 
mui ta  a tenção  de  ges tões  
anteriores. É um marco histórico, 
um grande avanço que definirá os 
rumos do esporte em Mato Grosso, 
beneficiando todos os cidadãos de 
maneira geral”, enaltece Kardec.

São destaques na nova 
l e g i s l a ç ã o  a  c o m p o s i ç ã o ,  
competências e objetivos do 
Sistema Estadual de Esporte e 
Lazer, importante instrumento de 

a r t i c u l a ç ã o ,  g e s t ã o ,  
fomento e promoção de políticas 
públicas. Sob coordenação da 
Secel, o Sistema é formado ainda 
pelo Conselho Estadual de 
Desporto (Consed), instituições de 
administração do desporto, 
entidades de práticas do desporto, 
ligas esportivas, municípios e 
pessoas físicas ou jurídicas que 
possam se  enquadra r  aos  
objetivos. 
  No documento, a Secel é 
ratificada como responsável por 
desenvolver a política estadual de 
d e s p o r t o ,  i n c e n t i v a n d o  e  
assegurando práticas formais e 
não-formais por meio de ações e 
programas sociais de esporte e 

NOVA LEGISLAÇÃO

Secretário avalia nova lei como um marco
histórico para o esporte em Mato Grosso

De autoria do Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa, a Lei estabelece conceitos e critérios para o fortalecimento do sistema estadual de esporte e lazer
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Secretário da Secel, Allan Kardec   

Foto: Secom MT

ESTADUAL

Federação diz que futuro do
Mato-grossense é incerto

Luan Cordeiro/SN

Jogos foram suspensos nas Quartas de finais   
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vivem no campo. Os 
pequenos produtores não tinham 
acesso a esse projeto, devido ao 
custo muito elevado. Entretanto, 
esta gestão, através da Secretaria 
de Agricultura,  investiu e vem 
investindo fortemente nesse 
projeto junto ao Pequeno 
Produtor, através dos nossos 
Técnicos da Secretaria, em 
parceria com a CAPRONI 
EMBRIÕES (que forneceu os 
embriões a um valor ao alcance 
dos produtores) e demais 
parceiros como:   IFMT – 
Campus Cáceres, EMPAER 

 om o objetivo de Cmelhorar a bacia leiteira e 
g a r a n t i r  o  

aperfeiçoamento genético do 
gado leiteiro, a prefeitura de 
Cáceres, através da Secretaria de 
Agricultura iniciou nessa semana 
a transferência de embriões para 
o gado leiteiro com o Projeto de 
Melhoramento Genético para 
pequenos produtores rurais do 
município

Para o Prefeito Francis 
Maris “esse é um marco para o 
município e para os produtores de 
leite que acreditaram que esse 

projeto iria se concretizar 
e hoje podemos comemorar. É um 
p r o j e t o  s é r i o  d e  m u i t o  
comprometimento com os 
produtores, vamos dar um salto 
na qualidade do rebanho leiteiro e 
consequentemente melhorar a 
vida das famílias da agricultura 
familiar”, finalizou

O Secretário Junior 
Trindade destacou que a prática 
da transferência de embriões já 
existia, porém não em parceria 
com a Prefeitura. “O leite é uma 
fonte de renda importante para o 
município e para as famílias que 

Cáceres, Sindicato Rural, 
Sindicato de Trabalhadores 
Rurais, ALTA GENÉTICA, 
comercial da roça, UNEMAT – 
Campus Cáceres, os quais 
queremos agradecer ao apoio”, 
concluiu Junior. O Senhor 
Antônio, proprietário da Estância 
Santo Antônio foi o primeiro 
produtor a ser comtemplado com 
o projeto, "Estamos felizes com 
esse momento vamos dar um 

salto na qualidade do 
nosso rebanho e na qualidade do 
leite e daqui uns meses já teremos 
a nossa primeira cria", finaliza.

“Em janeiro de 2021, 
teremos o resultado da primeira 
cria deste projeto inovador para 
nossa região, que começamos 
com a experiência de quase 30 
embriões e acreditamos que será 
um sucesso total”, encerra 
Francis.

 Instituto Federal de OMato Grosso Campus 
P o n t e s  e  L a c e r d a -

Fronteira Oeste deu início à 
produção de álcool 70% para 
superfícies e 70% glicerinado 
para higienização das mãos. O 
projeto foi aprovado na Chamada 
Interna de Apoio à Projetos de 
Extensão para o Enfrentamento 
da Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional 
Decorrente do Coronavírus- 
Edital 047/2020 do IFMT, e conta 
com parceria do Conselho de 
Segurança Pública de Pontes e 
Lacerda (Conseg).

Diretor de Ensino do 
Campus, o professor doutor 
Adriel Martins Lima estima que 
serão produzidos 1,2 mil litros de 
álcool no total neste primeiro 
lote, que já deverão ser doados na 
próxima semana a Secretaria 
Municipal de Saúde e Forças de 
Segurança. 

“A intenção no projeto, 
com essa parceria que temos com 
a Pró-Reitoria de Extensão do 
IFMT, Poder Judiciário do Estado 
e Ministério Público do Estado, 
por meio do Conselho Municipal 
de Segurança, em nome do doutor 
Frederico Ribeiro e do presidente 
João Ramires, é chegarmos a 
produção de 10 mil a 15 mil litros 

de álcool. Conforme os 
i n s u m o s  c h e g a m ,  v a m o s  
produzindo,  embalando e  
efetuando a entrega”.

De acordo com o diretor, 
p r o f e s s o r e s ,  t é c n i c o s  
administrativos, colaboradores 
e x t e r n o s  e  a l u n o s  c o m  
experiência supervisionada 
ajudam na produção. “O IFMT 
está presente em Pontes e Lacerda 
há 11 anos, sempre trabalhando 
com Ens ino ,  Pe squ i s a  e  
Extensão. 

N e s t e  m o m e n t o  d e  
dificuldade em relação ao 
COVID-19, nós, enquanto 
I n s t i t u i ç ã o  P ú b l i c a  n ã o  
poderíamos deixar de colaborar. 
São importantes essas parcerias 
que já temos com demais 
instituições e órgãos na cidade. 
Quem ganha com todo esse 
trabalho e envolvimento é a 
sociedade”, acrescentou.

P a r t e  d a  p r o d u ç ã o  
também será doada a servidores 
do Campus do IFMT, durante o 
período do isolamento. 

Os alunos também serão 
contemplados, mas somente 
quando as atividades forem 
retomadas (elas estão suspensas 
até 30 de abril em todo âmbito do 
Instituto como medida de 
prevenção ao Coronavírus).

MELHORAMENTO GENÉTICO

Prefeitura de Cáceres inicia projeto para
melhorar a bacia leiteira do município

O leite é uma fonte de renda importante para o município e para as famílias que vivem no campo
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Inicio do projeto teve acompanhamento do prefeito e vice-prefeita 
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PONTES E LACERDA

IFMT começa produzir álcool 70%
em enfrentamento ao Coronavírus

Assessoria

Projeto visa a produção de 10 mil a 15 mil litros de álcool   
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casos foi de 12% em relação 
a terça-feira (14), quando foram 
contabilizados 25.262, e de 27% em 
relação a segunda-feira (13), quando 
o balanço do Ministério da Saúde 
indicava 22.169 pessoas infectadas.
Já o número de óbitos subiu 13% em 
relação a terça-feira, quando o país 
contabilizava 1.532 mortes. Na 
comparação com segunda-feira, 
quando eram 1 .223 óbi tos ,  
representou uma elevação de 42%.
Números nos estados - São Paulo 
concentra o maior número de óbitos 
(778), com três vezes o número do 
segundo colocado, o Rio de Janeiro 
(265). Os estados são seguidos por 
Pernambuco (143), Ceará (116) e 
Amazonas (106).  Além disso, foram 
registradas mortes no Paraná (38), 
Maranhão (34), Minas Gerais (30), 
Santa Catarina (28), Bahia (27), Pará 
(21), Paraíba (21), Rio Grande do 
Norte (19), Rio Grande do Sul (19), 
Espírito Santo (18), Distrito Federal 
(17), Goiás (15), Piauí (oito), Amapá 
(sete), Alagoas (cinco), Sergipe 
(quatro), Mato Grosso do Sul 
(quatro), Mato Grosso (quatro), Acre 
(três), Roraima (três), Rondônia 

(duas) e Tocantins (uma).
A taxa de letalidade do país 

ficou em 6,1%, mesmo 
índice registrado na terça-feira.

 Secretaria de Estado de ASaúde (SES-MT) notificou, 
até a tarde de ontem (15), 

151 casos confirmados da Covid-19 
em Mato Grosso, sendo registrados 
quatro óbitos em decorrência do 
coronavírus.

Cuiabá continua liderando 
com 79 casos, Rondonópolis (23), 
Sinop (11), Várzea Grande (7), 
Tangará da Serra (5), São José dos 
Quatro Marcos (4), Primavera do 
Leste (4), Cáceres (2), Aripuanã (2), 
União do Sul (1), Pontes e Lacerda 
(1), Nova Mutum (1), Nova Monte 
Verde (1), Lucas do Rio Verde (1), 
Lambari D'Oeste (1), Conquista 
D'oeste (1) Canarana (1), Campo 
Novo do Parecis (1), Alta Floresta 
(1) e em residentes de outros Estados 
(4).

Nas últimas 24 horas, 
surgiram 13 novas confirmações nos 
mun ic íp ios  de  Cu iabá  (4 ) ,  
Rondonópolis (1), Várzea Grande 
(1), São José dos Quatro Marcos (2), 
Primavera do Leste (3), Conquista 
D'Oeste (1) e de pacientes de outros 
estados (1).

Dos 151 casos confirmados 

da Covid-19 em Mato 
Grosso, 99 estão em isolamento 
domiciliar, 42 estão recuperados e 6 
estão hospitalizados – sendo todos 
em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI).
Considerando o número de casos 
confirmados em Mato Grosso, 62% 
dos diagnosticados são do sexo 
feminino e 38% masculino; além 
disso, 84 pacientes têm faixa etária 
entre 36 a 55 anos. O documento 
ainda aponta que um total de 1.244 
amostras já foram processadas pelo 
Laboratório Central do Estado 
(Lacen-MT) e que, atualmente, 
restam 101 amostras em análise 
laboratorial.
Cenário nacional - O Brasil bateu 
recorde de casos confirmados do 
novo coronavírus (covid-19) em um 
dia. De acordo com a atualização dos 
números divulgada pelo Ministério 
da Saúde, nesta quarta-feira (15), 
foram registrados 3.058 casos de 
infecção pelo novo coronavírus, 
totalizando 28.320. O número de 
mortes em 24 horas foi de 204, 
totalizando 1.736 óbitos em todo o 
país.

 or decisão do Ministério da PSaúde, a partir do mês de 
abril, estão oficialmente 

inclusas no grupo de risco do Covid-
19 gestantes e puérperas, mães de 
recém-nascidos com até 45 dias de 
vida. Segundo estudos feitos pela 
pasta, este grupo está mais 
vulnerável aos efeitos do vírus.

Em nota, o Ministério 
destaca que as gestantes e as 
puérperas são mais suscetíveis a 
infecções em geral, e que a decisão 
que as inclui está baseada em 
estudos e conhecimentos já 
consolidados sobre a atividade de 
outros coronavírus e do vírus da 
gripe comum.

" E s t u d o s  c i e n t í f i c o s  
apontam que a fisiopatologia do 
vírus H1N1 pode apresentar 
letalidade nesses grupos, associados 
à história clínica de comorbidades 
dessas mulheres. Sendo assim, para 
a infecção pelo coronavírus, o risco é 
semelhante pelos mesmos motivos 
fisiológicos, embora ainda não tenha 
estudo específico conclusivo", 
afirma em nota.
Cuidados necessários antes e 
depois do parto -As consultas do 
pré-natal devem ser mantidas, como 
ressalta a coordenadora médica do 
Programa Parto Adequado (PPA) da 
Unimed Cuiabá, a médica obstetra 
Dra. Fernanda Monteiro Siqueira 
Juveniz, com adoção de medidas de 
s e g u r a n ç a  c o m o  e v i t a r  
a c o m p a n h a n t e s ,  m a n t e r  
distanciamento de 1,5 metro e fazer 
assepsia com álcool em gel, quando 
não for possível lavar as mãos com 
água sabão.

Já  pa ra  a s  ges tan tes  
consideradas de alto risco a obstetra 
reforça os cuidados e principalmente 
a necessidade do acompanhamento 
presencial. "As futuras mamães de 
alto risco, que são as que apresentam 
comorbidades como diabetes, 
hipertensão e doenças autoimunes, 
necessitam do acompanhamento do 
obstetra", acrescenta.

A coordenadora médica 
destaca a importância do isolamento 

social e recomenda o uso da 
máscara de pano sempre que for 
necessário sair de casa. "O ideal é 
evitar sair, mas se precisar vá de 
máscara. O uso de máscara não é 
bobagem. Países como República 
Tcheca e Cingapura controlaram a 
disseminação do vírus com essa 
medida", afirma.

Segundo pesquisas,  a  
máscara de pano não é tão eficaz 
quanto a cirúrgica, mas se não 
houver contato próximo com outras 
pessoas, ela protege muito bem. 
Além disso, é importante seguir as 
recomendações de higiene feitas 
pelo Ministério da Saúde, como 
lavar as mãos frequentemente com 
água e sabão ou usar álcool 70%.

Quanto à contaminação 
vertical, a obstetra relata que, por 
enquanto, não existem evidências 
c i en t í f i ca s  de  que  o  novo  
coronavírus possa ser transmitido da 
mãe para o feto ainda no útero ou 
durante o parto. "Há alguns 
trabalhos mostrando casos de bebês 
com dois dias testando positivo [para 
a covid-19], mas não se sabe 
exatamente como ocorreu a 
t r ansmissão ,  não  há  dados  
conclusivos ", pondera.

Não há evidencias também 
de que o leite materno seja 
contaminado pelo novo coronavírus. 
Entretanto, de acordo com os 
conhecimentos adquiridos até agora, 
as mães que testaram positivo para o 
vírus e estão com sintomas como 
falta de ar e febre alta foram 
indicadas a  não amamentar  
diretamente, para evitar o contato 
com o bebê. "Nesse caso, elas 
tiravam o leite e colocavam em 
copinhos para que outras pessoas, 
saudáveis, pudessem alimentar o 
bebê. Não tem vírus no leite. O 
perigo é contaminar a criança ao 
tossir e espirrar", explica a 
ginecologista.

Ainda de acordo com ela, se 
a mãe tem a covid-19, mas apresenta 
sintomas leves, pode ela mesma dar 
o leite ao filho. "Deve colocar a 
máscara  e  pode amamentar  

COVID-19

Mato Grosso registra nas últimas 24 horas treze
novos casos confirmados, número sobe para 151

Dos casos, 99 pacientes estão em isolamento domiciliar, 6 estão hospitalizados e 42 já se recuperaram

Em Mato Grosso a taxa de letalidade é de 2,6%    
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Ministério da Saúde inclui gestantes e
puérperas no grupo de risco do Covid-19
Jaqueline Siqueira/Ascom

Gestantes e as puérperas são mais suscetíveis a infecções em geral   
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ulta de até dois salários Mmínimos para a empresa que 
autorizar cliente entrar sem 

máscara no estabelecimento, isso é o que 
determina o Decreto 196/2020 assinado 
pelo prefeito de Cáceres, Francis Maris.

O Decreto já está em vigor 
desde segunda-feira (13), quando de sua 
publicação no Diário Oficial do 
Município e gerou grande polêmica na 
cidade e reprovação por parte de muitos 
empresários.

Consta no Decreto que o 
descumprimento à determinação 
caracterizará infração e ensejará multa 
aos estabelecimentos comerciais que 
será de um salário mínimo por pessoa 
flagrada, em caso de reincidência a 
multa passará a ser de dois salários. E se 
por ventura o estabelecimento for 
flagrado pela terceira vez infringindo a 
determinação, será interditado enquanto 
perdurar a medida sanitária e se houver 
desobediência quanto a interdição será 
cancelado o alvará de funcionamento.

Em redes sociais empresários 
manifestaram a insatisfação. Um deles 
escreveu: Acredito que a prefeitura 
também deve estar em cada esquina e 
não para multar, mais para orientar e 
também buscar soluções, não é uma 
questão de escolher se quer morrer sem 
UTI ou usar máscara é preciso que a 
prefeitura se mostre presente nestes 
lugares de maior fluxo; outro  disse ser a 
favor de multar o cidadão, mas punir os 
empresários,  pois existem pessoas e 
pessoas que por muito menos fazem 
barbáries,  e a gente barrar alguém na 

contratar alguém para ficar 
medindo temperatura na entrada. “Sou a 
favor do uso das máscaras, tanto que 
estou ajudando a fazer para doar, mas 
absolutamente contra a penalização do 
comércio”, finaliza Pastorello.

Por outro lado o prefeito 
Francis, destacou que a obrigatoriedade 
do uso da máscara foi determinação do 
Estado e que essa medida pode ser dura, 
mas é uma forma de forçar as pessoas a 
usarem, porque não temos UTI 
suficiente caso a doença avance, então é 
melhor fazer sacrifício e juntos vamos 
conscientizar a população que o uso da 
máscara é tão importante na prevenção, 
assim como lavar as mão com água e 
sabão, usar o álcool gel e manter a 

porta de nosso estabelecimento 
fica complicado, podemos orientá-los.

O vereador Cezare Pastorello 
também se manifestou, dizendo não 
entrar no mérito da instituição de multa 
por Decreto, sem ser instituída por lei. 
Mas que está claro no Decreto é que, de 
novo, o prefeito quer transferir para os 
comerciantes e iniciativa privada a 
r e sponsab i l i dade  de  con te r  o  
Coronavírus. Com o decreto 152 ele 
exigiu que todos os comércios tenham 
pia com água e sabão para lavarem as 
mãos e ainda que façam aferição de 
t e m p e r a t u r a  n a  e n t r a d a  d o  
estabelecimento, sendo que a maioria 
dos  estabelecimentos não sabe como 
vai manter os funcionários, quanto mais 

despesas,  seja de pessoal,  
manutenção, materiais de expediente, 
subsídios, entre outros. Embora estas 
medidas sejam de natureza de indicação, as 
demais, são de exclusividades do próprio 
parlamento, como a redução de repasses, 
bem como o número de vereadores, o qual 
será efetivado mediante projeto de lei, 
proposta pela bancada. 

No mais, estas ações, vem somente 
compor, outros inúmeros pacotes de ajustes 
financeiros, já propostos pelas demais 
esferas que compõe os poderes. Contudo, a 
bancada do PTB, se encontra no mais 
absoluto campo de cooperação, juntamente 
com as demais bancadas parlamentares, a 
fim, de amenizar todo o impacto causado por 
esta pandemia, que não fere somente a saúde 
do povo, mas fere no bolso, na alma, e na vida 
de todo povo cacerense.

“Acredito que seja uma das 
medidas necessárias, para que aos poucos 
possamos recuperar todas as perdas 
financeiras do nosso município”, destaca o 
vereador Wagner Barone.

 bancada do PTB, composta pelos Avereadores Alvasir Alencar, Denis 
Maciel, Elias Pereira, Rubens 

Macedo, Valter Zacarckin e  Wagner Barone, 
protocolou na segunda-feira, 13,  quatro 
indicações que prevê um plano de 
contingenciamento, em virtude da crise 
provocada pela pandemia de Covid-19.

Das quatro indicações, duas são 
direcionadas ao executivo e as outras duas 
serão propostas pela bancada na próxima 
sessão, marcada para segunda-feira, 20. Os 
vereadores indicam para o executivo a 
Renegociação das parcelas de financiamento 
durante o período do decreto vigente as ações 
de combate ao COVID-19 (90 DIAS) ou 
durante a extensão do período de 
contingenciamento. 

Totalizando R$ 1.130.000,00 das 
parcelas das aquisições dos ônibus escolares, 
usina fotovoltaica e Energisa, e ainda a 
suspensão do pagamento de água e coleta de 
lixo durante o período especificado da 

pandemia, facultado aos usuários 
de modo a serem diluídas nas seis parcelas 
subsequentes ao fim do contingenciamento. 
Que atenda aos usuários de baixa renda, 
MEI, Autônomos, mototaxistas, taxistas, 
motoristas de aplicativo, dentre outros que 
atendam aos programas sociais do governo.

Aos parlamentares, a bancada irá 
propor a redução de repasse referente ao 
duodécimo de 20% (vinte por cento). 
Obedecendo critérios técnicos contábeis, 
além de estudo de impacto financeiro. 
Totalizando receita estimada no valor de R$ 
5.000.000,00, e a redução de cadeiras ao 
legislativo, de 15 para 11 vereadores, o que 
totalizaria uma receita estimada de três 
Milhões de reais.

A bancada em sua justificativa 
expõe que as medidas, se fazem necessárias, 
como parte de inúmeras ações de 
contingenciamento de gastos provenientes 
das atividades legislativas. Que por sua vez, 
já atua de modo austero, nas mais diversas 

faça decreto fechando todo 
comércio, estou pronto para ajudá-lo”, 

distância de 1,5m de outra 
pessoa.

os casos de trauma e emergência, 
com taxa de ocupação próxima de 100% 
frequentemente; enquanto a UTI do Hospital 
São Luiz é vocacionada para casos clínicos, 
com taxa de ocupação mensal de 95%.” Ou 
seja, a quantidade de UTIs existentes não são 
suficientes para a demanda gerada pela 
Covid-19.

Assim, “em qualquer cenário, 
serão necessários novos leitos de UTI 
especialmente se considerarmos as 
distâncias geográficas entre os municípios da 
macrorregião Oeste e o fato de que a doença 
apresenta alta infectividade, expondo 
profissionais médicos e enfermeiros em 
viagem de acompanhamento do paciente em 
ambiente limitado e fechado”, narra o estudo 
epidemiológico realizado por professores da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), que procura antecipar tendências 
por meio de cenários hipotéticos.

P r o m o t o r e s  e  d e f e n s o r e s  
consideraram ainda que “não há previsão de 
aumento de leitos de UTI para a região Oeste, 
aumentando muito o risco de vida para uma 
população de 317.500 pessoas, ainda mais 
quando se considera que as pessoas serão 
transportadas para Cuiabá, aumentando-se 
ainda mais o risco de contágio de terceiras 
pessoas”.
Outras recomendações – Também foi 
recomendado ao secretário que o aumento da 
capacidade seja gradativo a partir do avanço 
dos casos, bem como que os novos leitos a 
serem instalados possuam os insumos 
necessários ao seu bom funcionamento e 
manutenção. 
 Além disso, deverá tornar-se 
públicos todos estudos epidemiológicos e 
estatísticos formulados pela Secretaria 
Estadual de Saúde em relação à região Oeste, 
assim como publicizar, diariamente, a 
relação de leitos de UTI preenchidos e vagos 
nos hospitais da região, especialmente no 
Hospital São Luiz e no Hospital Regional 
Antônio Fontes.

 Ministério Público de Mato Grosso Oe a Defensoria Pública do Estado 
emitiram recomendação conjunta ao 

secretário de Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, orientando que envide esforços 
concretos para ampliar, inicialmente, em 15 
novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) a capacidade dos hospitais de Cáceres. 
Os leitos deverão ser destinados a receber 
pacientes diagnosticados ou com suspeita de 
Covid-19. Conforme a recomendação, o 
prazo é de 30 dias dada a urgência do caso e a 
complexidade da operação.

Os promotores de Justiça Augusto 
Lopes Santos e Rinaldo Segundo assinam a 
notificação recomendatória junto aos 
defensores públicos Saulo Fanaia Castrillon 
e Thaís Cristina Ferreira Borges. Eles 
consideraram um estudo realizado pelo 
Governo do Estado, por meio do Escritório 
Regional de Saúde de Cáceres, que aponta, 
em um cenário otimista, a contaminação de 
43% da população da região Oeste do estado 
em três meses. Diante dessa possibilidade, 
seriam necessários 48 novos leitos para 
atender às demandas de internações em UTI 
por Covid-19.

Acrescendo uma margem de 
segurança de 20%, a região necessitaria de 
58 leitos. O estudo “Necessidades de Leitos 
de UTI para atendimento aos casos de Covid-
19 em Cáceres e Região” menciona que “a 
necessidade de leitos de UTI consiste em 
preocupação constante em razão da pressão 
sobre os sistemas que apresentam crônico 
gargalo, podendo exceder em muito a 
c a p a c i d a d e  d o  m e s m o  e  a f e t a r  
negativamente o sistema, causando aumento 
de óbitos e maior risco de contaminação 
entre os profissionais de saúde”.

C o n f o r m e  a p o n t a d o  n o  
levantamento, em 2019 ocorreram 783 
internações nas UTIs de Cáceres, sendo 224 
no Hospital Regional Antônio Fontes e 559 
no Hospital São Luiz. “A UTI do Hospital 
Regional Antônio Fontes é vocacionada para 

NOVAS MEDIDAS

Em Decreto prefeito estabelece multa a empresa
que permitir a entrada de cliente sem máscara

O descumprimento caracterizará infração e ensejará multa de até 2 salários aos estabelecimentos comerciais

Da Redação

Prefeito Francis, diz que medida é dura, mas é necessária   

 Foto: Arquivo

MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO

Bancada do PTB da Câmara Municipal propõe redução
de 15 para 11 vereadores e 20% do repasse do duodécimo
Da Redação

Bancada busca medidas de contingenciamento   

Foto: Divulgação

NOTIFICAÇÃO

MP e Defensoria recomendam instalação
 de 15 novos leitos de UTI em Cáceres

Assessoria

Promotores de Justiça, Rinaldo Segundo   

Foto: Reprodução
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 A bancada do PTB, 
composta pelos vereadores Alvasir 
Alencar, Denis Maciel, Elias Pereira, 
Rubens Macedo, Valter Zacarckin e  
Wagner Barone, protocolou na segunda-
feira, 13,  quatro indicações que prevê um 
plano de contingenciamento, em virtude 
da crise provocada pela pandemia de 
Covid-19. 

CÁCERES-MT,  16 E 17 DE ABRIL DE 2020

ANO 58 - Nº 10.648

Nas últimas 24 horas, surgiram 13 novas confirmações nos 
municípios de Cuiabá (4), Rondonópolis (1), Várzea Grande (1), São José 
dos Quatro Marcos (2), Primavera do Leste (3), Conquista D'Oeste (1) e de 
pacientes de outros estados (1), já somam 151 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso com 4 óbitos. Página 06
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 O Ministério Público de Mato 
Grosso e a Defensoria Pública do Estado 
emitiram recomendação conjunta ao 
secretário de Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, orientando que envide 
esforços concretos para ampliar, 
inicialmente, em 15 novos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a 
capacidade dos hospitais de Cáceres. 

O Decreto 196/2020, assinado pelo prefeito Francis Maris, que 
regulamente o uso obrigatório de máscara, já está em vigor desde segunda-
feira (13), quando de sua publicação no Diário Oficial do Município. 
Consta no documento, multa de até dois salários mínimos para a empresa 
que permitir o cliente entrar sem máscara no estabelecimento, medida essa 
que gerou grande polêmica na cidade e reprovação por parte de muitos 
empresários. Página 03

NOVAS MEDIDAS

Em Decreto prefeito estabelece multa a empresa
que permitir a entrada de cliente sem máscara

Comércio vão ter que exigir o uso de máscara pelos clientes  

 Foto: Ilustrativa

MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO

Bancada do PTB da Câmara Municipal propõe redução
de 15 para 11 vereadores e 20% do repasse do duodécimo

Indicações vão passar por aprovação 
na próxima segunda-feira   

Foto: Divulgação

NOTIFICAÇÃO

MP e Defensoria recomendam instalação
 de 15 novos leitos de UTI em Cáceres

Leitos deverão serem 
instalados em 30 dias  

Foto: Ilustrativa

COVID-19

Mato Grosso registra nas últimas 24 horas treze
novos casos confirmados, número sobe para 151

Novos casos são registrados no Estado  

Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5,8 quilos de maconha 
que seriam descarregados em Cáceres. O flagrante aconteceu na BR 070, 
em Poconé, quando por volta das 22h 10, realizaram a abordagem a um 
táxi. Página 04

TRÁFICO

PRF apreende 6 kg de maconha
que seriam entregues em Cáceres

Menor estava com a droga na mochila  

Foto: PRF
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