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REABERTURA

Com restrições prefeitura autoriza
as atividades religiosas em Cáceres
Foto: Ilustrativa

A prefeitura de Cáceres autorizou por meio de decreto a reabertura
de atividades religiosas com medidas de funcionamento durante a
pandemia por coronavírus. O Decreto 263 de 13 de Maio, foi publicado
ontem no Diário Oficial dos Municípios. As medidas adotadas valem para
todos que possuem espaço destinados a pregação de qualquer religião e que
deverão cumprir as orientações de saúde, higienização e segurança.
Página 03

COVID-19

MT registra 941 casos confirmados
e números de óbitos sobem para 30
Foto: Ilustrativa

Igrejas terão que cumprir distanciamento

DISTRITO 4440

Clubes de Rotary realizam inúmeras ações durante
pandemia do coronavírus em Cáceres e no Estado
Foto: Divulgação

Sendo a saúde uma das maiores
áreas de enfoque do Rotary International
e fazendo jus ao lema do Ano Rotário
2019/20 – O Rotary Conecta o Mundo, o
Governador do Distrito 4440,
Washington Calado Barbosa juntamente
com todos os clubes de Rotarys vem
realizando em Mato Grosso inúmeras
ações visando o combate a disseminação
do novo Coronavírus.

Números continuam avançando em Mato Grosso

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde
desta segunda-feira (18), 941 casos confirmados da Covid-19 em Mato
Grosso, sendo registrados 30 óbitos em decorrência do coronavírus no
Estado. As últimas três mortes foram notificadas pelo município de
Cuiabá. Página 06

PATRULHAMENTO

Gefron recupera Hilux
e Saveiro roubados em
região de fronteira

Alimentos entregues
no Vale do Amanhecer
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FEMINICÍDIO

CONTRA A PANDEMIA

Deputados poderão remanejar recursos de emendas
impositivas para combate ao coronavírus em MT

Com 13 facadas
homem mata ex-mulher
na frente dos filhos

Foto: Christiano Antonucci

Página 04

Emendas parlamentares
impositivas poderão ser remanejadas para
as ações de saúde, durante o combate ao
coronavírus em Mato Grosso. A mudança
do cronograma de utilização dos recursos
faz parte de uma proposta, apresentada
pelo deputado Max Russi (PSB) e que foi
acatada pelo Governo do Estado. A nova
medida agora passa a ser lei, conforme
publicação do Diário Oficial desta
segunda-feira (18).

HOMICÍDIO

Homem é assassinado
com 4 tiros na noite de
domingo em Cáceres
Página 04

Proposta apresentada
pelo deputado Max Russi
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Beco com Saída
OPORTUNIDADE DE EMPREGO
A Marfrig, anuncia 600 vagas de emprego para
atuação na unidade de Várzea Grande em Mato
Grosso. Para se candidatar, basta se cadastrar no
site da empresa www.marfrig.com.br, ou por
meio do e-mail vagas@marfrig.com.br e
WhatsApp: 61 99860-9635. As vagas
disponíveis são para: magarefe, técnico de
enfermagem do trabalho, operador de
máquinas, analista de faturamento, operador de
empilhadeira, balanceiro, analista de
transportes, faqueiro, operador de ETA (Estação
de Tratamento de Afluentes), operador de ETE
(Estação de Tratamento de Efluentes), serrador,
eviscerador, atordoador, líder operacional,
estoquista, assistente de controle de qualidade,
lombador, refilador, líder de manutenção,
técnico de manutenção e operador de sala de
máquinas.
PROUNI E FIES
Com faculdades fechadas por conta do
coronavírus, o MEC alterou os prazos dos
processos seletivos do Programa Universidade
para Todos (Prouni) e da pré-seleção do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies). Os
estudantes que estão na lista de espera do Prouni
têm até 21 de maio para enviar os documentos
para a instituição de ensino superior e
comprovar que as informações na inscrição
estão corretas. Já as instituições de ensino têm
até 24 de maio para fazer a concessão da bolsa
ou reprovar os candidatos.
AUXÍLIO EMERGENCIAL I
A segunda parcela do Auxílio Emergencial
começou a ser creditada nesta segunda-feira
(18). Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas
estão inscritas no programa. O benefício é pago
para trabalhadores informais e pessoas de baixa
renda, inscritos do cadastro social do governo e
no Bolsa Família. O calendário que foi
publicado nesta sexta-feira vale para as pessoas
que receberam a primeira parcela até o dia de 30
de abril de 2020. O calendário para depósito em
poupança social seguirá a tabela: Nascidos em
janeiro e fevereiro recebem dia nesta quartafeira dia 20, março e abril, dia 21; maio e junho
dia 22; julho e agosto dia 23; setembro e outubro
dia 25 e novembro e dezembro no dia 26.
AUXÍLIO EMERGENCIAL II
Já o pagamento da parcela para os beneficiários
do Bolsa Família acontece nas datas
determinadas pelo último dígito do NIS.
Segundo o ministério da Cidadania, 19,2
milhões de beneficiários do Bolsa Família
foram aprovados para receber o Auxílio
Emergencial de R$ 600. Contudo, 1/3 dos
beneficiários não tiveram o direito de receber o
auxílio de R$ 600, ou seja, estão trabalhando
com carteira assinada, de acordo com os dados
analisados pelo governo. Seguindo o
calendário: final 1 pagamento foi ontem, final 2
será efetuado hoje, final 3 amanhã dia 20, final 4
dia 21, final 5 dia 22, final 6 dia 25; final 7 dia
26, final 8 dia 27, final 9 dia 28 e final 0 receberá
no dia 29.
AUXÍLIO EMERGENCIAL III
A segunda parcela para saque e transferência da
poupança social, acontece pelo mês de
nascimento: janeiro será no dia 30 de maio,
fevereiro dia 1º de junho, março dia 2; abril dia
3; maio dia 4; junho dia 5; julho no dia 6; agosto
será na segunda-feira,8; setembro dia 9; outubro
no dia 10; novembro dia 12 e finalizando os
nascidos em dezembro receberão no dia 13 de
junho.
PAGAMENTO DO FIES
O texto sancionado nesta sexta-feira prevê a
suspensão dos pagamentos devidos pelos
estudantes ao Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). A medida vale para os
contratos que estavam em dia antes da
decretação do estado de calamidade pública em
razão da pandemia de covid-19. Está permitida a
suspensão de duas parcelas para os contratos em
fase de utilização ou carência e de quatro
parcelas para s contratos em fase de
amortização, dos estudantes que já concluíram
seus cursos. De acordo com a lei, o governo
federal poderá prorrogar esses prazos.

Com chorumelas, lenga-lengas,
papos engana-trouxas, pitacos prá boi
dormir, trocando em miúdos, conversa
fiada mesmo, fiada que a gente paga à
vista e haja grana (35% de tudo que a
gente ganha e gasta via impostos), prá
encher as burras dos bolsos dos políticos
e economeses do patropi. A CoronaVírus embora concordemos seja uma
praga genocida e dispenda bilhões de
reais dos cofres públicos, seja em ações
preventivas, profiláticas e sociais, numa
análise imparcial e realista das
entrelinhas, revela nas entrelinhas, o
oportunismo para espertos que se
aproveitam para faturar politicamente
com os grandes empresários, insensíveis
a dor de dezenas de milhares de famílias
enlutadas. Obviamente, que ninguém
gosta de ficar no prejuízo, que empresa
gera mão de obra e renda; não ignoramos
este aspecto fundamental, porém, não
absoluto. Até compreendemos a grita dos
comerciantes e industriais, dos
agropecuários com portas e porteiras
fechados, não é fácil realmente. Sobre o
assunto parafraseamos o Presidente
nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil Felipe Santa Cruz, lembrando que
um CNPJ se resgata com uma
recuperação judicial (lei 11.101/2025),
ao passo que os milhares de CPFs
extintos pelas mortes, são eternamente
irrecuperáveis. Sacrifícios, todos nós
temos, prejuízos, idem, lembrando
aquela historinha do boi e da boiada,
questão de proporcionalidade.
Vamos lá: Seu Zé tinha um boi
que morreu atingido no pasto por um
raio, enquanto aquele grande pecuarista
perdeu 20 reses no tombamento de um

caminhão gaiola na rodovia. Qual deles
teve a maior perda? Este caso nos leva a
real atualidade, o caso de um famoso
banqueiro que teve queda de 43,1% em
seu lucro no trimestre da pandemia,
ficando com apenas R$ 3 bilhões e 912
milhões lucrados no mesmo período.
Coincidentemente é o mesmo cujo banco
deve R$ 393 milhões ao INSS, não é
executado, nem paga. Com certeza, fosse
o Seu Zé do boi morto pelo raio, seria
alvo do fisco. Neste sentido, já
divulgamos recentemente que os 500
maiores devedores da nação somam
centenas de bilhões de reais, que se
executados, salvariam milhares de vidas
nas atuais circunstancias. Mas, a saída
sempre pela porta dos fundos e na
contramão racional, é sangrar o
trabalhador.

O congelamento por cerca de dois
anos dos salários do funcionalismo, além
de SMJ ser ilegal, é injusto. Sobretudo
diante da escalada do dólar, real
desvalorizada em 47% só neste ano,
inflação contaminada em mais de 50 % a
taxa da Selic (3%) e os cambaus. Veja que
o FMI prognostica 5,3% negativos para o
PIB do patropi em 2020 e o Banco
Central vai além, com previsão de 8% no
mesmo período na Pátria Amarga Brasil.
Estaríamos num beco sem saída?
A resposta seria Não; desde que
os políticos ditos representantes do povo
(pilar do Estado), executassem os mega
caloteiros e se abstivessem de sacrificar o
sofrido povo trabalhador, aquele que
paga impostos, agindo com austeridade
sem rabo preso com os reais devedores do
erário.

A hora é de sacrifício
O mundo como conhecíamos até
fevereiro não existe mais. De repente,
palavras que antes não conhecíamos, ou não
utilizávamos, como quarentena, lockdown,
isolamento social, teletrabalho, entre outras,
ingressaram em nossos vocabulários com a
mesma velocidade que milhões de pessoas
perderam renda e emprego. O coronavírus
impôs a quase toda população do mundo,
uma nova palavra de ordem: sacrifício. Mas,
parafraseando Mané Garrincha, faltou
combinar com os russos, ou melhor, com
setores do Poder Público.
Em poucos dias, Mato Grosso teve
destaque regional e nacional por situações
que demonstram claramente um
descompasso entre a situação dos
trabalhadores de empresas privadas,
informais e partes do funcionalismo
público. O caso mais ruidoso, sem dúvida,
foi a criação, por parte do Ministério Público
Estadual (MPE), de um complemento
salarial para procuradores, promotores e
servidores públicos, uma nova despesa que
custaria R$ 680 mil mensais aos cofres
públicos.
Não pretendo questionar a

importância e a seriedade do órgão
ministerial, tenho uma visão bastante
positiva do trabalho realizado pelo MPE.
Mas enquanto as pessoas “normais” sofrem
ou até mesmo não conseguem honrar seus
compromissos, não é uma boa opção usar
recursos públicos para o pagamento do
apelidado “vale-covid”, nome pelo qual a
ajuda de custo ficou conhecida. Felizmente,
diante da repercussão, o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) suspendeu o
auxílio.
Outra situação curiosa envolveu o
Governo do Estado, cujos representantes a
todo momento relatam dificuldades para
honrar os compromissos, como os salários
do funcionalismo. Ocorre que na última
semana, um Projeto de Lei foi enviado ao
Legislativo tratando de aumento salarial
para um grupo de servidores e a instituição
de verba indenizatória para outros
funcionários públicos.
A pressa na concessão destes
reajustes era tamanha que a Assembleia
Legislativa, majoritariamente governista,
chegou a convocar uma sessão
extraordinária para a noite do último sábado,

EXPEDIENTE

só para votar a proposta. Mais uma vez, a
repercussão negativa fez o governo recuar e
o texto foi retirado da pauta de votação.
Resultado diferente teve a Câmara
Municipal de Cuiabá que, agora, graças a
uma decisão do Tribunal de Contas, poderá
pagar décimo terceiro salário e férias aos
vereadores.
O Poder Público precisa entender de
uma vez por todas que não há espaço para
este tipo de movimento, sobretudo no
momento vivido pela maioria da população.
Não há que se pensar ou propor auxílios,
reajustes, novas despesas enquanto vemos
milhares de pessoas em frente aos bancos à
espera do pagamento do auxílio criado pelo
governo, enquanto empresas fecham as
portas, enquanto trabalhadores perdem seus
empregos. O momento é de sacrifício, sob
todos os aspectos, e isso vale também para
os russos. O mundo mudou, nunca mais será
o mesmo e certos comportamentos precisam
ser deixados no passado.
___***Fábio de Oliveira é advogado,
contador e mestre em ciências contábeis
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DISTRITO 4440

De acordo com o governador Washington já foram liberados U$ 95 mil dólares

Clubes de Rotary realizam inúmeras ações durante
pandemia do coronavírus em Cáceres e no Estado
Da Redação

Foto: Divulgação

S

endo a saúde uma das maiores áreas de
enfoque do Rotary International e
fazendo jus ao lema do Ano Rotário
2019/20 – O Rotary Conecta o Mundo, o
Governador do Distrito 4440, Washington
Calado Barbosa juntamente com toda equipe
de excelência vem realizando junto aos
clubes de Rotarys em Mato Grosso inúmeras
ações visando o combate a disseminação do
novo Coronavírus.
Nesse contexto, já foram liberados
junto à Fundação Rotária, através de projetos
globais, cerca de U$ 95 mil dólares, o que
equivale a aproximadamente a R$ 550 mil
reais, os quais estão sendo empregados em
várias ações de combate a pandemia do novo
coronavírus em auxílio aos profissionais da
saúde.
Dos recursos conseguidos, U$
65.000,00 (sessenta e cinco mil dólares)
foram destinados a aquisição de EPIs
(equipamentos de proteção individual)
destinados aos profissionais da área de
saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, que
estão sendo distribuídos por todo o Distrito.
Com os U$ 30.000,00 (trinta mil
dólares) foi adquirida uma cabine de
segurança A2 e insumos para a realização do
teste da COVID-19, possibilitando exames
de pacientes com suspeita de contaminação.
Neste particular, além dos Rotarys Clubs de
Sinop, participam a Sinop Energia e a
Universidade Federal de Mato Grosso,
Campus Sinop.

Somente na semana passada em
Cáceres foram entregues mais uma doação
de materiais e EPIs adquiridos com recursos
da Fundação Rotária ao Hospital Regional de
Cáceres, Dr. Antônio Fontes. Na ocasião
foram doados álcool em gel, álcool líquido,
máscaras descartáveis, macacões, que
servirão para assepsia das instalações e uso
pessoal do HRC.
Também na semana passada, mais
duas entidades receberam as doações de
alimentos e materiais de higiene em Cáceres.
Na primeira entrega a equipe rotária
juntamente com o Pastor Divino e
integrantes da Força Tática (parceiros da
campanha de arrecadação de alimentos e
higiene) entregaram as doações na
Comunidade Renascer em Cristo que realiza
um belíssimo trabalho de recuperação de
dependentes químicos.
Na oportunidade, a diretoria da
casa e acolhidos agradeceram ao Rotary e o
Grupo da Força Tática pela doação e fizeram
um apelo para que a comunidade prestigie o
trabalho social adquirindo seus produtos
Materiais sendo entregues no Hospital Regional
De acordo com o governador para distribuição nas comunidades assistidas
Washington já foram compradas e pelos mesmos. Outra causa abraçada pelos
distribuídas 30 mil máscaras descartáveis a clubes é a arrecadação de alimentos, onde
unidades de saúde pelo Estado, bem como já somente em Cáceres já foram distribuídas
foram também entregues álcool em gel e aproximadamente 8 mil toneladas, que foram
líquido. Também foram confeccionadas 35 entregues a várias instituições que fizeram a
mil máscaras caseiras que foram entregues distribuição a famílias carentes do
aos 93 clubes de Rotary do Distrito 4440, município.

DECRETO PUBLICADO

Prefeitura autoriza as atividades religiosas,
porém igrejas devem se adequar ao decreto
Da Redação

A

prefeitura de Cáceres autorizou por
meio de decreto a reabertura de
atividades religiosas com medidas de
funcionamento durante a pandemia por
coronavírus. O Decreto 263 de 13 de Maio,
foi publicado ontem no Diário Oficial dos
Municípios. As medidas adotadas valem
para todos que possuem espaço destinados a
pregação de qualquer religião e que deverão
cumprir as orientações de saúde,
higienização e segurança.
O decreto assegura várias
recomendações sobre funcionamento,
atendimento dos fiéis, transmissões online,
orientações educativas, bem como todas as
igrejas deverão dar total publicidade das
regras e recomendações de biossegurança,
com enfoque principal na necessidade de
manter distanciamento entre as pessoas, uso
de máscaras e instruções sobre higiene das
mãos, por meio de cartazes ou painéis
explicativos que devem estar bem visíveis.
O decreto também limitou o
período da atividade religiosa, que não
deverá ultrapassar a 1h30 e, em caso de nova
reunião deverá ter no mínimo 2 horas de
diferença entre uma e a outra, para a
higienização do local com limpeza de
assentos, corrimão e demais superfícies, com
álcool a 70% e do piso com produto
desinfetante apropriado, como hipoclorito de
sódio, tomando também a precaução para

que não haja aglomerações interna e nas
proximidades dos templos religiosos.
A lotação máxima autorizada é de
30% da capacidade do templo ou igreja,
obedecendo ao distanciamento mínimo de
1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, não
ultrapassando 50 (cinquenta) pessoas dentro
do recinto durante a mesma reunião.
Também está vetado o contato físico entre as
pessoas, seja entre si ou com os celebrantes,
sem nenhuma exceção.
Pessoas pertencentes aos grupos
de riscos, tais como: idosos (maiores de 60
anos), gestantes, puérperas, crianças menos
de 5 anos, portadores de doenças crônicas,
pessoas que apresentarem quaisquer
sintomas característicos de gripe, tais como
febre, tosse, coriza e outros sintomas
respiratórios, é recomendado que não
frequentem as atividades.
Na entrada do estabelecimento
religioso deverá ser colocado um tapete
embebido com hipoclorito de sódio ou água
sanitária, para a limpeza dos calçados,
renovando o produto, sempre que necessário.
Também deverá ser assegurado que todas as
pessoas, ao adentrarem ao templo ou igreja,
estejam utilizando máscara e higienizem as
mãos com álcool gel 70º, devendo ser
realizada aferição de temperatura corporal,
mediante utilização de termômetro
infravermelho. Aqueles que não se

encontrarem com a temperatura dentro da
normalidade, ou seja, que apresentarem
estado febril, deverão ter a entrada recusada,
bem como deverá comunicar à Vigilância
Sanitária Municipal para acompanhamento;
Os lugares de assento deverão ser
disponibilizados de forma alternada entre as
fileiras de bancos, devendo estar bloqueados
de forma física aqueles que não puderem ser
ocupados e com marcação os lugares a serem
ocupados.
O estabelecimento religioso
deverá disponibilizar locais adequados para
lavagem frequente das mãos com água e
sabão, bem comao, álcool gel para
higienização das mãos.
Quanto aos bebedouros, independente do
modelo, devem permanecer lacrado. Já nos
banheiros devem ter papel toalha, sabão
líquido e as lixeiras devem ser de pedal para
evitar a abertura manual.
Ainda de acordo com o documento
é recomendado a suspensão dos encontros de
catequese e de outras atividades semelhantes
que requeiram aglomerações de pessoas, já
os espaços destinados à recreação de
crianças (espaço kids, brinquedotecas)
devem permanecer fechados.
Apesar do decreto liberar as
reuniões religiosas, foi sugerido que
mantenham a transmissão das celebrações
pelas redes sociais disponíveis, sendo uma
forma de levar a Palavra de Deus aos que não
podem estar presentes.

Foto: JCC

(hortaliças e legumes orgânicos) que são
fonte de renda para manutenção da
instituição.
A entidade religiosa de cunho
espiritualista “Vale do Amanhecer” que
também, faz um trabalho social de apoio às
famílias carentes da periferia de Cáceres
recebeu os kits de alimentação. A entrega
contou com a participação do Grupo da
Força Tática, do Governador Washington e
dos dois jovens intercambistas da Venezuela,
Victor André Barreto Beauvais e Diana
Estefânia Arellano Chacon que estão na
cidade através do Projeto do YEP de
Intercâmbio Social.
Dessa forma o Distrito dá
continuidade à Campanha Solidária de
Arrecadação e Distribuição de Alimentos e
Artigos de Higiene Pessoal beneficiando
mais entidades que farão a distribuição às
famílias atendidas pelas mesmas.
Juntos e CONECTADOS na luta
contra o Covid-19 pois somos 'PESSOAS
EM AÇÃO” por um mundo melhor, encerra
o Governador.

NOVOS TÍTULOS

Mais 90 certidões de Regularização Fundiária são
entregues aos moradores do Jardim das Oliveiras
Redação c/ Assessoria
ntem, mais 90 famílias atendidas
pelo Programa de Regularização
Fundiária Urbana de Cáceres
(Reurb) receberam os registros de imóveis e
agora passam de possuidores para
proprietários legais de seus terrenos. A
entrega foi feita na sede da prefeitura pela
vice-prefeita Eliene Liberato, juntamente
com o Secretário de Fazenda, Gustavo
Calábria e sua equipe.
Para Marileide, moradora do
Bairro Jardim das Oliveiras, a espera de 30
anos valeu a pena. Ela foi uma das famílias
contempladas nessa etapa.
“Agora estou feliz e agradecida
pela ajuda da prefeitura, me sinto mais
segura e tranquila com o registro no meu
nome”.
O seu Manuel, que é nascido em
Manaus, mas mora há anos em Cáceres,

O

agradece em especial ao Prefeito Francis e
comemora essa conquista com a família.
A vice prefeita enalteceu o
trabalho desenvolvido pela Unemat para a
efetivação dos processos. “É uma satisfação
para nós entregarmos esses registros que são
um sonho e a garantia de tranquilidade para
os moradores”.
Lembrou ainda que para o bairro
Jardim das Oliveiras serão entregues 500
certidões e destacou que o atendimento na
prefeitura está sendo organizado de modo a
garantir a distância necessária para evitar a
contaminação pelo COVID-19 e pediu que
todos continuem se cuidando, com o uso das
máscaras, higienização das mãos e se
puderem, para que continuem em casa, pois
logo com a ajuda de todos esse momento
difícil passará.
Foto: Assessoria

Moradores recebem certidões no gabinete do prefeito

Celebrações devem acontecer adotando medidas contidas no decreto
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Policiais foram avisados através de denúncia anônima que o veículo passaria pela fronteira com destino a Bolívia

Gefron recupera Hilux e Saveiro
roubados em região de fronteira
Redação c/ Assessoria

Foto: Gefron

D

ois veículos roubados nas
cidades de Pontes e
Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade foram
recuperados no sábado pelo Grupo
Especial de Segurança na
Fronteira – Gefron.
Na ação foram
recuperados uma Toyota Hilux e
uma Saveiro Cross. De acordo
com a equipe policial a primeira
ocorrência aconteceu por volta das
13 horas na MT 473 nas
proximidades do trevo do Suvacão
e que os policiais foram avisados
através de denúncia anônima de
que o referido veículo passaria
pela fronteira com destino a
Bolívia. Diante da informação, foi
requisitado reforço policial do 12º
Comando Regional da Polícia
Militar que iniciaram
patrulhamento pela região.
Ao avistar a Hilux, foi
dado ordem de parada com sinais
sonoros, o que não foi respeitado
pelo suspeito que conduzia a
caminhonete. Sendo realizado o
acompanhamento tático e alguns
quilômetros foi realizada a
abordagem do veículo onde foi

residências.
Sendo assim, os suspeitos
foram conduzidos para o CISC de
Pontes e Lacerda. O caso será
investigado pela Polícia Judiciária
Civil (PJC). O prejuízo ao crime
foi avaliado em R$ 177 mil.
Outro caso - Em Vila Bela da
Santíssima Trindade, durante
patrulhamento rural na região do
Assentamento Seringal, os
operadores do Gefron localizaram
um veículo Saveiro Cross de cor

HOMICÍDIO

Homem é assassinado com 4 tiros
na noite de domingo em Cáceres
Da Redação

Mais dois carros recuperados na fronteira

constatado que o lacre da placa
estava rompido, as etiquetas de
identificação e o Certificado de
Registro e Licenciamento de
Veículos estavam aparentemente
adulterados. Após checagem via
base do Gefron, foi feito contato
com o proprietário do veículo que

informou que o documento
original estava em sua posse. O
condutor do veículo informou que
um indivíduo teria deixado a
caminhonete no dia anterior em
sua casa e os passageiros
informaram que estavam de
carona, regressando para suas

SANGUE FRIO

Com 13 facadas homem mata
ex-mulher na frente dos filhos

Da Redação

M

ulher é assassinada com
13 facadas desferidas
pelo ex-companheiro na
noite de sábado (16). O bárbaro
crime aconteceu na cidade de
Barra do Bugres e de acordo com
informações da Polícia, o suspeito
Sidney Oliveira desferiu 13 golpes

preta, em um pasto de uma
propriedade rural. Após checagem
via base do Gefron, foi constatado
que tratava-se de um veículo
roubado na quinta-feira (14), no
município de Pontes e Lacerda.
Os policiais ainda fizeram
varredura no local, mas nenhum
suspeito foi localizado. O veículo
foi encaminhado à delegacia do
município para providências. O
prejuízo ao crime foi avaliado em
R$ 31.425 mil.

de faca na ex-mulher Vanessa
Ferreira dos Santos de 30 anos, que
foi atingida no tórax, braço e
pescoço.
O crime chocou os
moradores do bairro Pronave,
vizinhos afirmaram que por volta
das 20h 30 ouviram os gritos dos

U

m crime de homicídio foi
registrado na noite deste
domingo em Cáceres.
Por volta das 19h 30, a
Polícia Militar foi acionada para
atender ocorrência no bairro
Jardim Planalto onde um homem
havia sido alvejado com arma de
fogo.
No local os policiais
constataram a veracidade dos
fatos, a vítima estava caída ao solo
na Rua São Francisco e no
momento pedia por socorro, o que
de imediato foi solicitada a
presença do Corpo de Bombeiros
que encaminharam a vítima para
atendimento médico no Hospital
Regional.

Foto: Ilustrativa

filhos da vítima, que presenciaram
o assassinato.
Testemunhas afirmam que Sidney
não aceitava o fim do
relacionamento. A irmã da vítima
relatou que o ex-cunhado chegou
já partindo para cima de Vanessa
não dando a menor chance de
defesa e após o crime, saiu em
disparada fugindo numa moto.
Segundo testemunhas, o
suspeito estaria morando na casa
da mãe, local próximo a casa da
vítima, porém a Polícia Militar não
o encontrou.
Vanessa era funcionária da
Usina Barralcool e deixou dois
filhos menores, um de 13 anos e
outro de apenas três anos de idade.
Já Sidney é motorista de uma
fazenda.
A perícia do local foi
realizada pela Politec de Tangará
da Serra, após os trabalhos, o corpo
de Vanessa foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal de
Tangará;
O caso segue em
investigação e Sidney é procurado
pela polícia.

Foto: Reprodução

Vanessa (vítima) e Sidney (acusado)
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De acordo com populares
um veículo de cor branca, passou
em alta velocidade e no momento
ouviram quatro disparas de arma
de fogo.
A vítima identificada
como Diego de Paula Arteman, de
30 anos, não resistiu aos
ferimentos e veio a óbito enquanto
recebia atendimento médico.
Informações aponto que Diego foi
atingido por 4 projéteis na região
do tórax, o que ocasionou sua
morte.
Após os trabalhos de
praxe, com o local periciado, o
caso foi registrado na 1ª DP de
Cáceres, onde segue em
investigação de homicídio.

Diego foi atingido por quatro tiros

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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FLAGRANTE

Droga estava escondida em estepe do veículo

PRF apreende 20,5 Kg
de cocaína em Poconé
Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

encaminhada para Polícia

Civil de Poconé.

JAURU

Promotoria recomenda proibição
de consumo de bebidas em bares
Assessoria

A

Droga seria entregue em Londrina no Paraná

M

ais uma apreensão
de cocaína na BR
070.
Desta vez policiais
rodoviários federal em
fiscalização realizaram a
abordagem de um veículo
Volvo FH 440 com placas de
Rolim de Moura/RO.
D u r a n t e
o

procedimento de praxe, o
motorista apresentou grande
nervosismo, bem como
informações desencontradas, o
que levantou suspeita e levou a
equipe realizar uma
fiscalização minuciosa.
Na checagem os
policiais encontraram
aproximadamente 20,5 kg de

substância análoga a pasta base
de cocaína que estava
escondida dentro do estepe do
caminhão.
O condutor, um homem
de 36 anos, declarou que
adquiriu a substância em Costa
Marques/RO e que a levaria
para revenda em Londrina/PR.
A ocorrência foi

Promotoria de Justiça
de Jauru notificou o
prefeito do município,
Pedro Ferreira de Souza, para
que revogue o artigo 7º do
Decreto 055/2020 ou edite
outra normativa proibindo o
consumo in loco de bebidas em
bares, conveniências e outros
estabelecimentos.
Conforme o Ministério
Público, deverá ser proibida a
disponibilização de mesas e
cadeiras aos clientes nos
locais, e comércios dessa
natureza deverão atender
exclusivamente por
entrega/delivery. A previsão é
de multa de R$ 1 mil em caso
de descumprimento.
Segundo o promotor de
Justiça Daniel Luiz dos Santos,
a medida visa coibir a
aglomeração de pessoas,
especialmente sem o uso de
máscara – equipamento de
proteção obrigatório por lei em
Mato Grosso – em razão do
consumo de bebida, e
consequentemente evitar a
disseminação do coronavírus.
O Ministério Público
recomendou também que seja
estabelecido novo
regulamento para os velórios.
Eles devem durar até uma hora,
ocorrer direto no cemitério e

reunir no máximo 20 pessoas
(todas, necessariamente,
usando máscaras), com o
caixão lacrado, proibição de
contato físico e uso de álcool
em gel na entrada e na saída. A
empresa funerária e um
familiar responsável deverão
assumir o compromisso junto
à Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de aplicar as
normas, sob pena de multa,
bem como encaminhar
antecipadamente a lista das
pessoas que estarão presentes
no velório.
Caso seja estabelecido
novo regulamento para as
feiras, a Promotoria
recomendou a assinatura de
termo de compromisso
individual perante a
Secretaria Municipal de
Saúde, no qual os feirantes se
comprometem a cumprir as
regras sanitárias, sob pena de
multa.
Por último, o promotor
de Justiça orientou ao
Município que seja
estabelecido regime de escala
ou rodízio entre os fiscais da
Vigilância Sanitária, com o
pagamento de horas extras no
fim de semana, para a atuação
nos horários de maior
movimento comercial.
Foto: Reprodução

Prefeito Pedro Ferreira de Souza
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CONTRA A PANDEMIA

Proposta de Max Russi foi acrescida a Lei nº 10.986 que aborda as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária

Deputados poderão remanejar recursos de emendas
impositivas para combate ao coronavírus em MT
Assessoria

Foto: Christiano Antonucci

Deputado Max Russi

COVID-19

MT registra 941 casos confirmados
e números de óbitos sobem para 30
Assessoria

A

Araguaia (4), Curvelândia (4),
Nova Ubiratã (3), Nova Lacerda
(3), Ipiranga do Norte (3), Campo
Novo do Parecis (3), Aripuanã
(3), Água Boa (3), Vila Bela da
Santíssima Trindade (2), Vale de
São Domingos (2), Rondolândia
(2), Rio Branco (2), Poxoréo (2),
Poconé (2), Juscimeira (2),
Guarantã do Norte (2), Conquista
D'oeste (1), Canarana (2), Campo
Verde (2), Alto Araguaia (2),
União do Sul (2), São Felix do
Araguaia (1), Santo Antônio de
Leverger (1), Santa Rita do
Trivelato (1), Porto Alegre do
Norte (1), Ponte Branca (1), Nova
Xavantina (1), Nova Olímpia (1),
Nova Monte Verde (1), Nossa
Senhora do Livramento (1),
Nobres (1), Lambari D'Oeste (1),
Cotriguaçu (1), Alto Paraguai (1),
Alto Garças (1), Acorizal (1) e
residentes de outros Estados (21).
Nas últimas 24 horas,
surgiram 42 novas confirmações
em Cuiabá (19), Rondonópolis
(2), Várzea Grande (2), Barra do
Garças (2), Primavera do Leste
Foto: Ilustrativa

Secretaria Estadual de
Saúde (SES-MT)
notificou, até a tarde desta
segunda-feira (18), 941 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, sendo registrados
30 óbitos em decorrência do
coronavírus no Estado. As
últimas três mortes foram
notificadas pelo município de
Cuiabá.
Os casos confirmados
estão em Cuiabá (293),
Rondonópolis (93), Várzea
Grande (76), Barra do Garças
(55), Primavera do Leste (39),
Tangará da Serra (34), Lucas do
Rio Verde (32), Sinop (30),
Sorriso (27), Rosário Oeste (25),
Confresa (19), Cáceres (18),
Peixoto de Azevedo (15), Nova
Mutum (13), Querência (12),
Jaciara (12), Tapurah (9), Alta
Floresta (9), Mirassol D'Oeste
(8), Jangada (7), Chapada dos
Guimarães (7), São José dos
Quatro Marcos (6), Pontes e
Lacerda (6), São Pedro da Cipa
(5), Vila Rica (4), Pontal do

73 pacientes estão hospitalizados

(3), Lucas do Rio Verde (1),
Sinop (1), Confresa (2), Rosário
Oeste (2), Tapurah (2), Pontes e
Lacerda (2), Guarantã do Norte
(1), Nova Lacerda (1), Porto
Alegre do Norte (1) e Conquista
D'Oeste (1). A área técnica da
SES ainda esclareceu que foram
corrigidas duas duplicidades no
município de Várzea Grande.
Dos 941 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, 501 estão em
isolamento domiciliar e 337 estão
recuperados.
Há ainda 73 pacientes
hospitalizados, sendo 44 em
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e 29 em enfermaria.
No boletim, a SES
também divulga que a rede do
Sistema Único de Saúde (SUS)
dispõe, atualmente, de 214 leitos
de UTI e 695 leitos de enfermaria
especificamente para pacientes
com coronavírus no Estado.
Considerando o número
total de casos em Mato Grosso,
51,1% dos diagnosticados são do
sexo feminino e 48,9%
masculino; além disso, 264
pacientes têm faixa-etária entre
31 a 40 anos.
O documento ainda
aponta que um total de 3.926
amostras já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 65 amostras em análise
laboratorial.
Cenário nacional - Até
ontem (18), o Governo Federal
confirmou 245.595 casos da
Covid-19 no Brasil e 16.370
óbitos oriundos da doença.
No domingo os números
de confirmados era 241.080 com
116.118 óbitos.

E

mendas parlamentares
impositivas poderão ser
remanejadas para as
ações de saúde, durante o
combate ao coronavírus em Mato
Grosso.
A mudança do
cronograma de utilização dos
recursos faz parte de uma
proposta, apresentada pelo
deputado Max Russi (PSB) e que
foi acatada pelo Governo do
Estado. A nova medida agora
passa a ser lei, conforme
publicação do Diário Oficial
desta segunda-feira (18).
Na prática, a intenção do
novo texto acrescido à Lei no
10.986 de 05 de novembro de
2019, que aborda as diretrizes
para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2020, será
garantir o investimento
prioritário nos trabalhos de
enfrentamento a pandemia.
O deputado Max Russi
reforçou o argumento de que esse
é momento em que a união de
todos os parlamentares e a classe
política, como um todo, se torna
mais do que essencial.
“Todos podemos nos
esforçar para que mais recursos
cheguem a quem mais precisa e
precisamos desta sensibilidade.”,

complementou.
Max Russi esclarece que
as emendas atualmente são
impositivas, no entanto tem
vinculação em percentuais com
diversas áreas, como educação,
cultura e esporte.
O deputado defende a
abertura de novas unidades de
terapia intensiva (UTIs) nos
hospitais, devido ao aumento
exponencial dos casos da covid19 no estado, e uma atenção
efetiva para o social,
principalmente quanto ao
atendimento das famílias em
situação de vulnerabilidade.
“Tenho acompanhado os
relatórios da Secretaria de Estado
de Saúde e vejo um crescimento
muito grande no número de
contaminados. Os impactos
negativos já estão acontecendo,
de todas as formas,
principalmente no campo social.
Reforço a tese de que neste
momento ainda podemos
prevenir, para que a nossa saúde
não entre em colapso, abrindo
novos leitos de UTI, enfim,
fazendo o que for necessário e
possível para que possamos
trazer segurança e tranquilidade
às famílias mato-grossenses”,
finalizou.7

FORA DE CIRCULAÇÃO

PRF apreende 206 kg de cocaína em Primavera do Leste e Mato
Grosso acumula quase 3 toneladas de drogas apreendidas em 2020
Assessoria

A

apreensão ocorreu por
volta das 21h45 de
sábado (16), quando uma
equipe da PRF que realizava
fiscalização na BR 070, em
Primavera Do Leste/MT, com
apoio de uma guarnição do 58º
Batalhão de Infantaria
Motorizada do Exército, abordou
o veículo Scania/T124 com
carreta graneleira.
Ao ser questionado o
condutor disse que estava vazio e
que teria levado uma carga para
Porto Velho-RO e não conseguiu
carga para o retorno e estaria

seguindo para Anápolis/GO.
Porém ao ser aberta a carroceria
da carreta, os agentes da PRF
localizaram 200 tabletes de
substância análoga à Pasta Base
de Cocaína (que após refinado
pode dobrar ou triplicar a
quantidade), pesando
aproximadamente 206 kg.
Segundo o motorista teria
apanhado a droga em Rondônia e
levaria até Recife-PE.
O motorista, o veículo e a
droga foram encaminhados à
Delegacia de Polícia Judiciária
Civil de Primavera do Leste-MT.
Foto: PRF

Droga estava na carroceria da carreta
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DEMISSÕES

Diretoria do Cuiabá desfaz
comissão técnica do Sub-19
A
A Gazeta

Foto: Arquivo

diretoria do Cuiabá
Esporte Clube demitiu
no início dessa semana
os primeiros profissionais desde
da paralisação das atividades
por causa da pandemia mundial
do novo coronavírus.
Ao todo, o 'Dourado'
decidiu fazer acertos
trabalhistas com funcionários
que trabalham nas divisões de
base.

A principal demissão foi
a do técnico Eduardo Henrique,
que respondia pelas bases do
Cuiabá.
Ele estava no clube
desde temporada de 2016 e foi
um dos responsáveis direto pela
construção do trabalho de
revelar novos talentos. Sob
comando de Eduardo, o Cuiabá
quebrou um longo jejum sem
faturar o Campeonato Mato-

grossense Sub-19 em 2018.
Esse feito acabou levando o
clube de volta à Copa São Paulo
de Futebol da categoria ano
passado e este ano, quando está
na condição de atual vicecampeão da categoria – o
campeão é o União de
Rondonópolis.
Já pelo time principal do
Cuiabá, Eduardo Henrique
também sob seu comando

FUTSAL

CBFS projeta retomada de competições para agosto FMFS
monitora avanço do coronavírus para decidir calendário
Assessoria

A

Confederação
Brasileira de Futsal
projeta a retomada do
calendário de competições
nacionais da modalidade para o
segundo semestre. A Federação
Mato-grossense de Futsal
(FMFS), estuda seguir a data.
No entanto, frisa a importância
de preservar a saúde dos
desportistas. O anúncio foi feito
nesta semana pela entidade
máxima do futsal brasileiro, que
pretende ainda desenvolver
protocolos junto as federações,
responsáveis pela realização de
evento. O principal objetivo é

garantir a segurança e saúde de
todos.
- A Federação Matogrossense de Futsal está
monitorando o avanço da
pandemia na capital Cuiabá e
demais municípios do estado. A
entidade segue à risca todas as
orientações dos órgãos de saúde
competentes. A ideia é seguir o
planejamento da CBFS, mas o
retorno deve acontecer quando
um novo decreto autorizando as
competições esportivas for
elaborado pelos executivos
estadual e municipal. Um
momento como esse, serve para

Competições seguem suspensas desde março por conta da Covid-19
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preservar a vida, e é o que mais
importa neste momento.,
d e s t a c o u P e d r o Ve r ã o ,
presidente da FMFS.
O calendário esportivo
deve ter projeção para início dos
torneios em agosto. O período
contribui que clubes e entidades
estaduais possam se planejar
para a volta da modalidade. A
CBFS afirma que é preciso levar
em consideração a decisão das
federações. Já que a maioria dos
eventos são promovidos pela
entidade, e reúnem clubes todos
os estados do Brasil, e que cada
estado segue uma política
individualizada de controle da
situação epidemiológica.
Cenário estadual - Em Mato
Grosso, tem clubes
classificados para a Taça Brasil
de Futsal, e Copa do Brasil de
Futsal, competições nacionais
promovidas pela CBFS. A
primeira competição do
calendário estadual 2020 seria a
Copa Centro América de Futsal,
que teria início em abril, que dá
vaga aos campeões no
masculino e feminino na Taça
Brasil, e agora também com a
possibilidade de levar os
segundos colocados para a
Copa Regional Centro-Oeste,
nova competição anunciada
pela CBFS.

Garotada do Sub-19, só disputa temporada em julho

conquistou a Copa FMF de
2016. Esteve também no vice da
Copinha ano passado quando
perdeu o título para o
Luverdense.
Quase ao fim do ano
passado após a demissão do
técnico Itamar Schulle na reta
final do Campeonato Brasileiro
da Série, o treinador comandou
o 'Dourado' de forma interina na
derrota de 2 a 0 para o Sport na

Ilha do Retiro.
Outros profissionais das
divisões de base que foram
demitidos são os preparadores
de goleiros Silvério e Vandeco.
Segundo informações, as bases
só vão retomar os trabalhos
quando voltar à normalidade.
A garotada do sub-19 só
tem Estadual da categoria para
disputar nesta temporada - o
torneio ocorrerá em julho.
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Desfilando charme e simpatia a gatinha
Naualy Rondon Barbosa que cantou o
tradicional parabéns e recebeu o carinho
mais que especial dos pais Washington e
Naiara, do maninho Lucas, dos
familiares e amiguinhos. Que Papai do
Céu lhe presenteie com um ano recheado
de saúde, muitas alegrias e felicidades
sempre. Nosso click hoje é pra você.
Parabéns Naualy!

By Rosane Michels
HORÓSCOPO
**********
**********
**********************************
Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em seu
signo, indicando um dia de
boa comunicação, que
beneficia diretamente os
relacionamentos, especialmente os
comerciais. Procure apenas não misturar
emoções com negócios. Os estudos são
amplamente beneficiados.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de boas
negociações e acordos
relacionados a um projeto de
publicação ou multimídia, que porventura
esteja envolvido. O dia é ótimo para
participar de encontros virtuais
relacionados ao crescimento espiritual.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de
movimento na vida material e
financeira, e de boas notícias
relacionadas a seus ganhos. O dia é ótimo
para planejar um novo projeto ou para
negociar parcerias que possam agregar
investimentos. O dinheiro chega com mais
facilidade.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de boas
negociações e acordos
financeiros, que beneficiarão
projetos de trabalho mesmo em meio à
pandemia. O momento é ótimo para
começar novos investimentos, com injeção
de algum dinheiro em projetos em
andamento.

Mercúrio e Vênus em seu
signo recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de boas
novidades, melhora na
comunicação e nos
relacionamentos pessoais e profissionais.
Você estará mais aberto e sociável, mas
vai preferir estar perto de pessoas mais
próximas e íntimas.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia divertido,
de bons contatos e boas
trocas com amigos virtuais. O período
pode estar relacionado também com
acordos entre sócios e parceiros
comerciais. Período ótimo para negociar
futuras parcerias.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de
dificuldades em lidar com
sua necessidade de interiorização e a de
expor-se, por conta do trabalho. O período
é ótimo para planejar projetos, em home
office, sozinho com sua mente e emoções.
Se puder, adie reuniões online.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um período de
grande atividade e
produtividade no trabalho, mesmo que em
home office. O prazer de trabalhar em casa
pode ser uma grande descoberta depois de
um tempo de adaptação. Um novo projeto
pode surgir a qualquer momento.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
de médio prazo e com uma
equipe de trabalho. Você estará mais
aberto, otimista e com a fé renovada,
mais voltado para seu mundo espiritual.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos,
novos e antigos, através das redes sociais.
Você estará mais aberto e comunicativo,
mais voltado para os processos mentais e
intelectuais e os projetos criativos.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia de
melhora na comunicação e
em sua capacidade de
negociação. Um novo projeto de trabalho
pode ser amplamente negociado, firmado
e aprovado e você dará mais um passo na
direção do sucesso.

Mercúrio e Vênus em
Gêmeos recebem um ótimo
aspecto da Lua em Áries
indicando um dia ótimo para
planejar novos passos,
relacionados às suas
finanças. O dia pode envolver uma
reorganização de ganhos e gastos, mas
também novas ações direcionadas ao
aumento de sua renda e lucros.

Flores multicoloridas a querida Raquel
Cecília pela passagem do seu
aniversário. Que Deus lhe conceda um
novo ano pleno de realizações e saúde.
Com ligeiro atraso, mas sempre em tempo de desejar
felicidades e um ano próspero de saúde e realizações ao amigo
João Mario Maldonado, que trocou de idade no domingo. Na
oportunidade celebrou a data ao lado da família e seleto grupo
de amigos. Salute amigo!

Quando o assunto é óculos, bom gosto, qualidade indiscutível
e preço justo, o lugar certo é na Ótica e Acessórios, sem falar
no atendimento nota 1000. Grande abraço aos nossos leitores
Eduardo e Celina.

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

Marcou mais um golaço no placar da
vida o professor Tovar Arruda Silva que
na oportunidade recebeu os abraços
virtuais do rol de alunos e amigos. Que
esse novo ano seja pleno de conquistas,
saúde e prosperidades.

