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manutenção das medidas 
s a n i t á r i a s  p r e v e n t i v a s  à  
disseminação do novo coronavírus.
Atividades suspensas - Em Mato 
Grosso, além do impedimento de 
qualquer evento ou atividade que 
demande aglomeração de público 
ou reunião de pessoas, permanecem 
proibidos o funcionamento de 
parques públicos e privados, praias 
de água doce, teatros, museus, casas 
de shows, qualquer tipo de festa, 
fe i ras ,  academias ,  g inásios  
esportivos e campos de futebol, 
missas, cultos e celebrações 
religiosas.

Ainda ,  as  a t iv idades  
escolares públicas e privadas 
continuam suspensas até o dia 05 de 
abril de 2020.
Isolamento domiciliar e grupo de 
risco - A medida vigora para as 
pessoas com mais de 60 anos, 
pessoas hipertensas, pessoas com 
doenças cardíacas, renais crônicas, 
respiratórias crônicas, e outras 
doenças imunodepressivas, os quais 
devem evitar seu contato direto com 
pessoas jovens, inclusive com as 
pessoas com quem coabitam.
Para os que estão fora do grupo de 
risco, fica recomendada a prática de 
atividades recreativas e esportivas 
individuais ao ar livre, desde que 
respeitado o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre as pessoas.
Transporte público  -  Está 
permitida a circulação do transporte 
público municipal e metropolitano, 
desde que não exceda a capacidade 
de passageiros sentados.
A permissão se estende também ao 

 Governo de Mato Grosso Osegue na prevenção e 
combate ao avanço do novo 

coronavirus. As novas medidas 
foram consolidadas buscando o 
equilíbrio entre o isolamento social 
necessário e a garantia de empregos 
e  d a  s o b r e v i v ê n c i a  d o s  
trabalhadores no Estado.

“Precisamos agir com 
responsabilidade, equilíbrio e bom 
senso! Estamos defendendo o rigor 
do isolamento social, não o 
isolamento econômico. Não 
podemos transformar um problema 
num problema ainda maior. Por isso 
continuaremos mantendo Mato 
Grosso no isolamento social, sem 
tirar a liberdade do trabalhador. É 
possível trabalhar mantendo as 

r e g r a s  d e  s e g u r a n ç a  
sanitária”, afirmou o governador 
Mauro Mendes.

E m  r e s u m o ,  “ s e r ã o  
mantidas as restrições de convivo 
social seguindo as normas da 
vigilância sanitária, mas não serão 
b l o q u e a d a s  a s  a t i v i d a d e s  
econômicas essenciais para o 
desenvolvimento do Estado. 
Precisamos conter a pandemia e 
garantir empregos ao mesmo 
tempo”, acrescentou o governador.

As medidas, publicadas no 
Diário Oficial desta quinta-feira 
(26), destacam a necessidade de 
garantir segurança jurídica às 
atividades privadas essenciais à 
saúde, segurança e sobrevivência da 
população, sem prejuízo da 

transporte individual remunerado 
de passageiros por meio de taxi ou 
aplicativo, vedada a utilização do 
banco dianteiro do passageiro, 
sendo necessárias medidas de 
assepsia da parte interna do veículo 
após a finalização de cada 
atendimento.

Também está permitido o 
transporte coletivo intermunicipal 
de funcionários, custeado pelos 
respectivos empregadores, dede 
que sigam rigorosamente as 
respectivas exigências sanitárias, 
mantendo higienização constante 
do estabelecimento ou veículo para 
prevenir a disseminação do 
coronavírus.
Circulação em rodovias - Fica 
permitida a circulação de veículos 
em rodovias estaduais e municipais 
dest inada ao t ransporte  de 
mercadorias e insumos necessários 
ao atendimento de algumas 
atividades econômicas, respeitadas 
as normas tributárias e ambientais 
correspondentes.
Comércio alimentício permitido   
-  Redes  de  supermercados  
(pequeno, médio e grande porte, 
atacadista e pequeno varejo 
alimentício), padarias, açougues e 
peixarias, restaurantes, cafés e 
congêneres, lojas de conveniência, 
bares e distribuidoras de bebidas e 
de gás de cozinha.

A  t o d o s  e s s e s  
estabelecimentos alimentícios está 
permitido o funcionamento, desde 
que obedeçam às restrições de 
retirada dos produtos no local ou na 
modalidade delivery, não sendo 
p e r m i t i d o  o  c o n s u m o  n o  
estabelecimento, de maneira 
alguma.
Serviços essenciais de saúde - 
Hospitais, clínicas e serviços de 
assistência à saúde humana e de 
animais, farmácias e drogarias, 
c o m é r c i o  d e  a l i m e n t o s  e  
medicamentos dest inados a  
animais, além de serviços de 
assistência social e atendimento à 
p o p u l a ç ã o  e m  e s t a d o  d e  
vulnerabilidade estão permitidos, 
além de atividades médico-
periciais. Claro, tomando as devidas 
precauções como o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre as pessoas e 
medidas de assepsia.
Outros serviços essenciais - 
Agências bancárias e loterias 
(ut i l izando o  protocolo  de  
segurança visando evitar  a 
aglomeração de pessoas na área 
i n t e r n a  e  e x t e r n a  d o  
estabelecimento), atividades de 
segurança pública e privada, 
incluídas a vigilância, a guarda e a 
custódia de presos. Serviços 
permitidos, seguindo a orientação 
do novo decreto.

Além desses, a produção, 
distribuição e comercialização de 
combustíveis e de derivados, 
inclusive postos de combustíveis, 
oficinas mecânicas. Ainda, está 
permitido funcionamento de 
e s t a b e l e c i m e n t o s  q u e  
comercializem peças automotivas, 
materiais elétricos e de construção, 
oficinas mecânicas. Esses, 

p r e f e r e n c i a l m e n t e  
atendendo delivery, observados os 
casos emergências.

Também está permitido o 
t ranspor te  e  c i rcu lação  de  
mercadorias e insumos para as 
atividades alimentícias, além de 
r e s t a u r a n t e s  e  c o n g ê n e r e s  
localizados em rodovias estaduais.
Água, luz e esgoto - Estão 
garantidos os serviços de captação, 
tratamento e distribuição de água, 
captação e tratamento de esgoto e de 
lixo, geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica e de 
gás e de iluminação pública.
Comunicação - Estão permitidos 
serviços de telecomunicação e 
internet, “call center”, serviços 
postais, controle e fiscalização de 
tráfego, serviços relacionados à 
tecnologia da informação e de 
processamento de dados “data 
Center” para suporte de outras 
atividades previstas no Decreto. 
Também estão permitidos serviços 
de imprensa e as atividades a eles 
relacionados, por todos os meios de 
comunicação e de divulgação 
d i s p o n í v e i s ,  i n c l u í d o s  a  
radiodifusão de sons e de imagens, a 
internet, os jornais, as revistas, 
dentre outros.
Outras atividades permitidas - 
Para que as empresas operem, deve-
se manter o controle de acesso para 
evitar aglomerações de pessoas, 
ficando expressamente vedado o 
consumo de produtos no local do 
estabelecimento.

Também deve haver o 
distanciamento mínimo de 1,5m 
entre as pessoas e obrigatoriamente 
seguir as demais normas sanitárias 
de prevenção à disseminação ao 
coronavírus, a exemplo da assepsia 
(higienização) dos locais.

Estão permitidos, desde que 
garantidas as normas de segurança, 
p r e v e n ç ã o  e  c o m b a t e  a o  
coronavírus, o monitoramento de 
construções e de barragens que 
possam acarretar risco à segurança, 
mercado de capitais e de seguros, 
atividades e serviços agropecuários 
e veterinários e de cuidados com 
animais em cativeiro, serviços de 
manutenção, de reparos ou de 
c o n s e r t o s  d e  v e í c u l o s ,  d e  
pneumáticos, de elevadores e de 
outros equipamentos essenciais ao 
transporte, à segurança e à saúde, 
b e m  c o m o  à  p r o d u ç ã o ,  à  
industrialização e ao transporte de 
alimentos e de produtos de higiene.

Também está permitida a 
p r o d u ç ã o ,  d i s t r i b u i ç ã o  e  
comercialização de equipamentos, 
de peças e de acessórios para 
refrigeração, bem como os serviços 
de manutenção, serviços funerários, 
concessionária de veículos,  
shopping centers ,  lo jas  de  
d e p a r t a m e n t o ,  g a l e r i a s  e  
congêneres, atividades acessórias, 
de suporte e de disponibilização dos 
insumos necessários à cadeia 
p r o d u t i v a  r e l a c i o n a d a s  à s  
a t i v i d a d e s  e  a o s  s e r v i ç o s  
alimentícios. Além de indústrias, 
serviços agropecuários, transporte 
de numerário.

Precisamos conter a pandemia e garantir empregos ao mesmo tempo”, acrescentou o governador
NOVAS MEDIDAS

“Precisamos combater a pandemia e garantir
empregos ao mesmo tempo”, alerta governador
Assessoria

Governador Mauro Mendes, edita medidas buscando o 
equilíbrio entre  isolamento social e garantia de empregos  
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semana, acabam relatando 
que já não se sentem bem fisicamente. 
Agora têm outros que ficam nesse 
regime e vão para a partida como se 
tivessem treinado no dia anterior”, 
destacou.

Já sobre as estratégias de 
recuperação, o profissional destacou 
que “depende muito do perfil do grupo, 
métodos de trabalho dos treinadores, 
então tudo isso influência no tempo de 
trabalho físico e os métodos que o 
preparado vai adotar”. “Mas uma das 
maneiras seria não trabalhar com 
volumes de treinamentos muito altos. 
O futebol  moderno tem uma 
intensidade alta, então você teria que 
buscar um equilíbrio, trabalhar com 
uma boa intensidade, mas por um 
tempo menor, caso contrário os atletas 
não aguentariam. O segredo não é 
trabalhar uma sessão de treinos, mas 
sim uma semana, não adianta dar uma 
atividade que hoje o jogador suporte 
fazer, mas em dois dias esteja se 
arrastando”, explicou.

“Então os treinos seriam um 
pouco mais curtos e faríamos o 
possível para sempre manter a 
intensidade alta, até para queimar um 
pouco de etapas, porque não teríamos 
30 ou 40 dias trabalhar, creio que se 
retornasse o período seria curto para 
nós e para os oponentes. Aliar a 
intensidade alta com o volume de 
trabalho de razoável para baixo é uma 
das saídas”, completou.

8 semanas, no entanto, é possível ter 
esse ganho se você adaptar seu 
trabalho em curto prazo. 

Mas você não pode esquecer 
q u e  t a m b é m  p r e c i s a  d o  
condicionamento aeróbico para se 
manter no jogo, acompanhar a partida, 
então o maior cuidado no retorno tem 
que ser com esse ponto, porque é um 
pouco mais complicado para você 
ganhar em pouco tempo. Um tem que 
estar alinhado ao outro”, expôs Rafael.

Segundo o profissional, se o 
campeonato ficasse até 10 dias 
suspensos, os danos não seriam 
perceptíveis. “Não vai destreinar 
totalmente ou significativamente se o 
nível do jogador estiver bom. 
Suponhamos que tivesse um jogo hoje 
ou no próximo final de semana, eu 
garantiria que nossa equipe, por 
exemplo, em campo não teria um 
decréscimo significativo na condição 
física”, ressaltou.

Ainda sobre a individualidade 
de cada atleta, o preparador frisou que 
“em alguns momentos fazemos o 
controle de carga. Por exemplo, um 
atleta trabalhou muito nos últimos 15 
dias, está fadigado, com uma carga 
grande, então naquela semana ele vai 
trabalhar menos para evitar uma 
possível lesão. Há atletas que quando 
treinam pouco ou lesionam, e ficam 
quatro ou cinco dias sem trabalhar, e 
em seguida vão para o jogo no final de 

 presidente do Sinop Futebol OClube, Agnaldo Turra, apontou 
q u e  a  p a r a l i s a ç ã o  d o  

Campeonato Mato-grossense, definida 
há uma semana, já causou impactos 
financeiros na gestão do clube. 
 “Já é perceptível, querendo ou 
não nas quartas de final teríamos umas 3 
mil pessoas nas arquibancadas. Além 
disso, um patrocínio que era para vir de 
um novo parceiro foi cancelado por 
conta da suspensão”, expôs.

Ainda de acordo com o 
dirigente, a diretoria gastou mais de R$ 

11 mil em passagens para os 
atletas que foram liberados. “Ainda 
temos alguns aqui, e outros três vão ficar 
por escolha própria”. “Ainda temos 
algumas questões de patrocínios, que vai 
acabar dando problemas”.

O presidente também apontou 
que restam pagamentos a serem feitos 
para atletas. “Fiz o acerto do salário dos 
atletas dia 10, e paralisamos dia 17, 
então tem esses 7 dias para pagar. 
Ninguém sabe ainda como vamos fazer 
esse acerto agora, se vamos pagar só esse 
período, 15 dias, ou integral, pois os 

jogadores querem receber”.
Tu r r a  a inda  comple tou  

destacando não acreditar no retorno do 
Estadual em 2020. “O campeonato não 
retorna mais esse ano, esquece. Agora já 
foi, acredito que não teremos mesmo o 
mato-grossense pois será cancelado”, 
concluiu.

O presidente do Nova Mutum, 
Anir Siqueira Coimbra, disse que é mais 
prudente que o Campeonato Mato-
g r o s s e n s e  s e j a  c a n c e l a d o  e m  
d e c o r r ê n c i a  d a  p a n d e m i a  d o  
Coronavírus (Covid-19). Segundo o 
dirigente, um longo período de 
suspensão acompanhado de uma 
retomada futura pode “quebrar 
financeiramente” os clubes.

“Competições Brasil a fora 
serão canceladas. Então, o nosso 
também pode ser. Todos os nossos 
atletas já foram dispensados, mas eles 
têm contratos até o dia 31 de abril, nós os 
dispensamos, mas deixamos os vínculos 
abertos na Confederação Brasileira de 
Futebol, mas depois desse prazo vamos 
ter que contratar um novo time, um novo 
grupo, com contrato mínimo de três 
meses. 

Isso se tornaria muito caro, 
então teríamos que gastar com duas 
despesas altíssimas para atingir o 
mesmo objetivo”, enfatizou.

Luan Cordeiro/SN

MATO-GROSSENSE

Preparador diz que paralisação do Estadual
pode atrapalhar condicionamento dos atletas

Com a paralisação, os clubes suspenderam seus treinamentos e liberaram os jogadores

Parada superior há 15 dias pode causar sérios danos no desempenho dos atletas   

Além de técnica, um jogador 
profissional deve essencialmente estar 
com um condicionamento físico em 
sua melhor condição. Com a 
paralisação do campeonato mato-
grossense, os clubes suspenderam seus 
treinamentos e liberaram os jogadores, 
todos ficarão um período, ainda 
indeterminado, sem praticar as 
atividades e essa tem sido a 
preocupação de muitos dirigentes e 
técnicos. 

O certame foi suspenso há 
uma semana. Conforme o preparador 
físico Rafael Bispo, que atua há 14 
anos na área, conta com experiência 
internacional em times do Irã e 
Tailândia, e hoje está no Nova Mutum 
Esporte Clube, uma parada superior há 
15 dias pode causar sérios danos no 
desempenho dos atletas.

“Esse período já causa um 
decréscimo de rendimento grande, já 
atrapalha. Além disso, temos os fatores 
que vão estar influenciando, como a 
individualidade biológica de cada 
um”. “Hoje faz uma semana que 
estamos paralisados, e um dos 

princípios do treinamento 
d e s p o r t i v o  é  e x a t a m e n t e  a  
individualidade biológica, algo 
natural, o corpo de um não é igual de 
outro. Por exemplo, cada um vai se 
desenvolver de uma maneira com o 
treinamento, e com o destreino é a 
mesma coisa, cada um vai reagir de 
uma forma”. 

recuperação, depende muito 
do tempo de destreino, e também o 
prazo que teríamos para trabalhar”, 
analisou, ao Só Notícias.
“No período de 15 dias o atleta 
perderia de tudo, parte aeróbica e a 
anaeróbica que está intimamente 
ligada à força. Para você fazer um 
atleta ficar mais forte precisaria de 5 ou 
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Turra não acredita no retorno do Estadual em 2020  

Foto: Guilherme Araújo

IMPACTOS NAS FINANÇAS

Turra lamenta e diz que paralisação do Estadual já
tem impactos financeiros no Sinop Futebol Clube

Luan Cordeiro/SN

BOLAS BRANCAS

Para a atitude da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Cáceres e parlamentares, que decidiram promover de 
imediato o contingenciamento de gastos, com a finalidade 
de proceder devolução de recursos no valor de R$100 mil 
mensais para a Prefeitura. A medida se dá por conta da crise 
pandêmica global proporcionada pelo Covid-19 que 
começa a atingir o Brasil com mais força neste momento, 
causando também impacto negativo na economia. Os 
vereadores acreditam que o repasse em questão 
demonstrará que o Legislativo está buscando contribuir na 
luta contra a pandemia. Embora não possam direcionar 
quais áreas receberão o recurso, algumas das sugestões dos 
parlamentares dizem respeito ao custeio de equipamentos 
médicos e a isenção de tarifas de água e lixo das famílias 
mais pobres do município. 

BOLAS PRETAS

Para alguns moradores que jogam restos de moveis 
estragados nas calçadas, à espera que os garis da limpeza 
pública venham coletar. Só lembrando que lixo extra 
doméstico, precisam ser recolhidos por caçambas e quem 
quiser economizar pensando que lixeiro é transportador de 
entulhos, pode pagar bem mais caro, se for multado pela 
sujeira deixada nas calçadas. A gente tem visto restos de 
camas, armários, até pedaços de fogões e maquinas de 
lavar, restos de materiais de construção, uma bagunça dos 
infernos, empesteando o passeio público.

BOLAS BRANCAS

A Destilaria de Álcool Novo Milênio, pela doação de 10 
mil litros de Álcool 70% para a prevenção do coronavírus 
na região de Cáceres. A distribuição está sendo coordenada 
pelo Consórcio de Saúde e o Consórcio das Nascentes do 
Pantanal.

BOLAS PRETAS

Para alguns donos de cachorros que levam os caninos pela 
manhã para passear e não se cuidam de portar uma pazinha 
e um saquinho plástico para recolher o cocô dos bichinhos. 
Consequência, uma sujeira nas calçadas e portões de 
residências. Nada contra os animaizinhos que precisam 
fazer suas necessidades fisiológicas, a bronca é mesmo 
contra os donos deles, que não tem desconfiômetro. 

X
DA REPORTAGEM

Na Missa, Papa Francisco lançou seu olhar 
para a crise econômica que a pandemia do 
coronavírus está provocando e dirigiu seu 
pensamento às famílias que têm problemas com a 
impossibilidade de trabalhar. Na homilia, o Papa 
convidou a intensificar a oração neste período, e a 
rezar com fé, perseverança e coragem: “Rezemos 
hoje pelas pessoas que por causa da pandemia estão 
começando a ter problemas econômicos, porque não 
podem trabalhar e tudo isso recai sobre a família. 
Rezemos pelas pessoas que têm esse problema.”

Na homilia, comentando o Evangelho de 
João (Jo 4,43-54) sobre a cura do filho do funcionário 
do rei, Francisco convidou a rezar com fé, 
perseverança e coragem, sobretudo neste período. 

Este pai pede a saúde para o filho. O Senhor 
repreende todos um pouco, também ele: “Se não 
virdes sinais e prodígios, não acreditais”. O 
funcionário, ao invés de se calar e ficar quieto, 
insiste e lhe diz: “Senhor, desce, antes que meu filho 
morra!” E Jesus lhe responde: “Podes ir, teu filho 
está vivo”.

Três coisas são necessárias para se fazer 
uma verdadeira oração. A primeira é a fé: se não 
tiverdes fé... E muitas vezes, a oração é somente oral, 
da boca... mas não vem da fé do coração, ou uma fé 
fraca... Pensemos em outro pai, o do filho 
endemoninhado, quando Jesus responde: “Tudo é 
possível àquele que crê”; o pai como disse 
claramente “creio, mas aumenta a minha fé”. A fé na 
oração. Rezar com fé, quer quando rezamos fora, 
quer quando vimos aqui e o Senhor está ali: mas 
tenho fé ou é um costume? Estejamos atentos na 
oração: não cair no costume sem a consciência de 
que o Senhor está presente, que estou falando com o 
Senhor e que Ele é capaz de resolver o problema. A 
primeira condição para uma verdadeira oração é a 
fé.

A segunda condição que o próprio Jesus 
nos ensina é a perseverança. Alguns pedem mas a 
graça não vem: não têm essa perseverança, porque 
no fundo não precisam dela, ou não têm fé. E Jesus 
mesmo nos ensina a parábola daquele senhor que 
vai até o vizinho pedir pão à meia-noite: a 
perseverança de bater à porta... Ou a viúva, com o 
juiz iníquo: e insiste e insiste e insiste: é a 
perseverança. Fé e perseverança caminham juntas, 
porque se você tem fé você tem certeza de que o 
Senhor lhe dará aquilo que pede. E se o Senhor faz 
você esperar, bater, bater, no final o Senhor concede 
a graça.

Mas o Senhor não faz isso para tornar-se 
interessante ou porque diga “melhor que espere”: 
não. Ele o faz para o nosso bem, para que levemos a 
coisa a sério. Levar a oração a sério, não como os 
papagaios: blá blá blá e nada mais... O próprio 
Jesus nos repreende: “Não sede como pagãos que 
creem na eficácia da oração e nas palavras, muitas 
palavras”. Não. É a perseverança, ali. É a fé.

E a terceira coisa que Deus quer na oração 
é a coragem. Alguém pode pensar: é preciso 
coragem para rezar e para se colocar diante do 
Senhor? É preciso. A coragem de ficar ali pedindo e 
seguindo adiante, aliás, quase – quase, não quero 
dizer uma heresia –, mas quase como ameaçando o 
Senhor. A coragem de Moisés diante de Deus quando 
queria destruir o povo e fazê-lo líder de outro povo. 
Diz: “Não. Eu com o povo”. Coragem. A coragem de 
Abraão, quando negocia  salvação de Sodoma: “E 
se fossem 30, e se fossem 25, e se fossem 20...”: ali, a 
coragem. Essa virtude da coragem, é muito 
necessária. Não somente para as ações apostólicas, 
mas também para a oração.

Fé, perseverança e coragem. Nestes dias 
em que é necessário rezar, rezar mais, pensemos se 
nós rezamos assim: com fé que o Senhor pode 
intervir, com perseverança e com coragem. O Senhor 
não decepciona: não decepciona. Faz-nos esperar, 
toma o seu tempo, mas não decepciona. Fé, 
perseverança e coragem.

Por fim, o Papa terminou a celebração com 
a adoração e a bênção eucarística, convidando a fazer 
a Comunhão espiritual. A seguir, a oração recitada 
pelo Papa: Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e 
vos ofereço o arrependimento do meu coração 
contrito que mergulha no vosso e na Vossa santa 
presença. Eu vos adoro no Sacramento do vosso 
amor, desejo receber-vos na pobre morada que meu 
coração vos oferece. À espera da felicidade da 
comunhão sacramental, quero possuir-vos em 
Espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a 
vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, 
para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em 
vós. Eu vos amo. Assim seja.
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O direito é um fato social, logo, se há 
alterações nas relações sociais, por consequência, 
haverá modificações e efeitos em todo o 
ordenamento jurídico a fim de adaptar a norma à 
realidade, de atualizar o direito à evolução da 
sociedade. Somos seres inconstantes vivendo em 
um mundo instável, as previsões não passam de 
hipóteses, o futuro pertence ao campo do “se”. 
Projeções podem até ser feitas, mas, o mundo volta 
e meia demonstra que a única certeza que temos é 
que o amanhã é incerto, é um mistério.

Há alguns meses tínhamos expectativas e 
projeções quanto à economia brasileira, não pela 
política governamental aplicada de forma macro, 
mas, pelas próprias possibilidades do país gigante 
em que vivemos, gigantesco em potencial 
econômico e caminhando a passos largos para a 
pol í t ica  do  la issez- fa ire  (Es tado não  
intervencionista/liberal), porém, o mundo, 
novamente, demonstrou que as previsões não 
passam de hipóteses e, comprovando a sua 
instabilidade, encobriu-as com uma grande onda 
viral, a pandemia decorrente do CORONA-
VÍRUS (covid-19). Assim, diante das alterações 
nas relações sociais, o direito também teve que se 
alterar para se adequar ao atual cenário de crise que 
o país se encontra.

Nesse sentido, o presente artigo, dentre 
as diversas medidas e alterações promovidas desde 
o primeiro caso testado positivo no Brasil, traz 
objeto de análise a Medida Provisória 927 de 22 de 
março de 2020, momento em que serão 
apresentadas e esclarecidas as principais 
alterações e a sua aplicabilidade à sociedade 
brasileira.

Entre as modificações trazidas pela MP 
927, em razão do estado de calamidade pública em 
que o Brasil se encontra, cita-se o teletrabalho, 
modalidade bem difundida na atual medida 
provisória. Em síntese, o Teletrabalho (Home 
Office) é aquele labor desenvolvido remotamente 
ou à distância, preponderante ou totalmente fora 
das dependências do empregador, podendo este, 
por razão do art. 4º da MP 927/2020, a seu critério, 
alterar o regime de trabalho presencial para o 
teletrabalho, independentemente da existência de 
acordos individuais ou coletivos, dispensando o 
registro prévio da alteração no contrato individual 
de trabalho, exigindo-se, apenas, o aviso 
antecipado de 48 (quarenta e oito) horas aos 
empregados, estagiários e aprendizes sobre a 
alteração no regime de emprego.
  Assim, diante do presente estado de 
calamidade, para instituir o trabalho remoto, não 
haverá necessidade de cumprir com o art. 75 – C, 
§1º da CLT, vez que o registro prévio da 
modalidade na CTPS é dispensado, exigindo-se, 
apenas, o prévio aviso. Outra alteração promovida 
foi quanto à antecipação de férias individuais, 
momento em que o empregador poderá conceder 
férias antecipadas ao empregado com o pagamento 
do abono pecuniário de 1/3 que poderá se dar após 
a concessão das férias até o vencimento da 
gratificação natalina, que ocorre em 20/12/2020.

Em havendo antecipação de férias 
individuais, o pagamento da remuneração das 
férias concedidas poderá ocorrer até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao do início das férias, as quais 
poderão ser concedidas, independente de ter 
completado o período aquisitivo, sendo vedada a 
concessão de férias com um mínimo de 5 (cinco) 
dias corridos. Vale salientar que nessa modalidade 
não se aplicará o aviso de 30 (trinta) dias 
estabelecido pelo art. 135 da CLT, podendo o 
empregado ser comunicado, por escrito ou meio 
eletrônico, com uma antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, vez que o artigo 8º da CLT 
consagra a prevalência do interesse público, tendo 
prioridade na concessão os empregados que 
pertençam ao grupo de risco de contágio do Covid-
19. Agora, caso a concessão das férias se dê de 
forma coletiva deverá o empregador notificar o 
conjunto de empregados afetados com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
não se aplicando o limite máximo de períodos 

anuais e o limite mínimo de dias corridos 
previstos na art. 139, §1º da CLT.

Quanto ao Banco de Horas, fica 
autorizada a implementação de regime especial de 
compensação de jornada, por meio de banco de 
horas, devendo a compensação se dar no prazo de 
18 (dezoito) meses, após a data do encerramento 
do estado de calamidade pública. Ademais, a 
compensação de horas poderá se dar mediante a 
prorrogação da jornada de trabalho diária do 
empregado, desde que não exceda a duas horas, 
não podendo a jornada se estender para além das 
10 (dez) horas diárias.

Outra grande alteração promovida é 
quanto ao diferimento do recolhimento do 
FGTS. Conforme expõe o art. 19 da MP 927/2020, 
fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do 
FGTS das competências março, abril e maio de 
2020, com vencimentos, respectivamente, em 
abril, maio e junho de 2020. Permitindo-se o 
parcelamento em até 6 (seis) vezes sem a 
incidência de juros, multa e atualização monetária, 
do valor decorrente da soma dos débitos de FGTS 
suspensos, devendo a primeira parcela ser quitada 
em 07/07/2020.

Por fim, cumpre mencionar que na 
redação original da MP 927/2020, em seu artigo 
18, havia a previsão de suspensão do contrato de 
trabalho, por um prazo de até 04 (quatro) meses, 
para participação do empregado em curso ou 
programa de qualificação não presencial 
oferecido pelo empregador, sem a necessidade 
de acordo ou convenção coletiva, sendo que, 
durante o período de suspensão, o empregador 
poderia conceder ao empregado ajuda 
compensatória mensal, sem natureza salarial, 
com valor definido livremente entre o empregado 
e empregador, via negociação individual.

Ou seja, se fosse acionada a respectiva 
medida pelo Empregador, este poderia suspender o 
contrato de trabalho de empregado por até 4 
(quatro) meses, para participação do empregado 
em curso ou programa de qualificação, sendo que a 
ajuda de custo pelo empregador seria voluntária, 
ou seja, à sua discricionariedade, sendo que, em 
optando pela ajuda compensatória, essa não 
ostentaria natureza salarial. Contudo, o respectivo 
artigo foi massivamente criticado pela sociedade e 
por todos os juristas brasileiros, vez que não estava 
em conformidade com a Constituição Federal, 
indo de encontro ao art. 7º, VI, da CF/88 que proíbe 
a irredutibilidade do salário, a não ser, 
excepcionalmente, na hipótese de haver 
negociação coletiva, o que não foi o caso da MP. 
Assim, diante da reação negativa ao artigo 18 da 
MP 927/2020, o Chefe do Poder Executivo mais 
uma vez recuou e, com a Medida Provisória n. 
928/2020, revogou o art. 18 que ele mesmo criou, 
ou seja, não há mais a possibilidade de 
suspensão do contrato de trabalho do 
empregado por até 04 (quatro) meses, vez que a 
sua disposição foi revogada.

Desse modo, diante da análise à MP 
927/2020, percebe-se que o direito, novamente, 
teve que se adaptar à instabilidade mundial 
decorrente da pandemia do COVID-19 para se 
adequar à realidade social. Deve ser observado que 
em situações de calamidade pública mundial, 
políticas públicas devem ser desenvolvidas e o 
ordenamento jurídico deve ser adaptado. De fato, 
estamos vivendo um momento ímpar na história da 
humanidade e, todos, temos mesmo que 
minimamente, o conhecimento da dimensão da 
pandemia e os seus efeitos negativos sobre todo 
esse mundo globalizado.

Assim, não há alternativa a não ser a da 
adaptação, utilizando das flexibilizações 
legislativas a fim de impedir prejuízos tanto ao 
trabalhador, quanto, também, aos Empregadores, 
mas, sempre com observação ao princípio maior 
de nossa Constituição Federal, o Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana.
 ___*** Adriane A. B. do Nascimento, Victor 
Luiz Martins De Almeida e Antônio Carlos 
Leite
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Artigo

O Papa reza por aqueles que têm dificuldades 
econômicas devido ao coronavírus

O DIREITO EM QUARENTENA - COVID-19 E OS IMPACTOS 
DA MP 927/2020 NO DIREITO DO TRABALHO

Cáceres-MT, 27 e 28 de março de 202004

Até ontem havia 75 mil pessoas 
infectadas. Desse grupo de pacientes, 
10% tiveram complicações mais graves. 
O cenário que nós temos é que a cada 1000 
pessoas, 200 precisarão de atendimento 
hospitalar. Dessas 200, 50 estarão em 
UTI. Esse é o respaldo científico que 
temos hoje”.

“Nesse cenário, se compararmos 
com Mato Grosso, temos uma estimativa 

projeção da situação de Mato 
Grosso com o cenário da Itália, onde a 
pandemia provocou milhares de mortes. 
De acordo com ele, ainda que o vírus 
avance no Estado com a mesma força que 
avançou no país europeu, o que não deve 
acontecer, o Estado contará com um 
cenário “plausível de controlar”. 

“Podemos pegar a população 
italiana, que tem 60 milhões de habitantes. 

 médico Abdon Salam Khaled OKarhawi, que é especialista em 
infectologia e professor da 

Universidade Federal de Mato Grosso, 
afirmou que Mato Grosso possui a 
estrutura necessária para atender os casos 
de coronavírus, mesmo na hipótese de 
ocorrer o pior cenário projetado de 
propagação da pandemia.

Abdon colabora com o Gabinete 
de Situação criado pelo Governo do 
Estado para monitorar e deliberar as ações 
necessárias para impedir o avanço do 
covid-19 em Mato Grosso.

"Estamos trabalhando para que 
haja o menor impacto possível. O vírus 
está instalado e em progressão. Toda a 
estrutura estadual está sendo preparada 
para isso. As unidades estão realocando 
leitos para estes pacientes, otimizando os 
espaços isolados. O fato é que precisamos 
ouvir os gestores, que estão trabalhando 
com isso. A equipe comandada pelo 
governador Mauro Mendes e pelo 
secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, 
está extremamente focada para que as 
pessoas recebam o tratamento necessário 
neste momento. Todos estão muito 
preocupados para que as pessoas recebam 
o atendimento correto”, afirmou ele, 
durante coletiva transmitida pela internet 
sobre a consolidação das medidas contra o 
coronavírus, nesta quinta-feira (26).

O infectologista fez uma 

ações para contar com a estrutura 
necessária de atendimento. No momento, 
as unidades geridas diretamente pelo 
Governo contabilizam 240 leitos clínicos 
disponíveis em oito hospitais. 

Com as medidas do Plano de 
Contingência, o Estado contará com o 
total de 616 leitos clínicos nos hospitais 
estaduais.  Já o total de leitos das 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
disponibilizados nos hospitais estaduais é 
de 126 leitos, entre neonatal, adulto e 
pediátrico. Com o Plano de Contingência, 
a rede de assistência do estado passará a 
ter 228 leitos de UTI.

Também está  previs to o 
incremento de 376 leitos clínicos e 102 
leitos de UTI adulto para o atendimento de 
pacientes com a Covid-19. O Hospital 
Metropolitano de Várzea Grande, por 
exemplo, terá ampliação de 200 leitos, 
passando a contar com um total de 260 
leitos exclusivos para os casos de 
coronavírus.

de infectados de pouco mais de 4 
mil pessoas. Isso deve gerar uma 
perspectiva de que 850 pessoas precisarão 
de atendimento hospitalar e, dentro desse 
grupo, cerca de 200 a 220 leitos de UTI”, 
afirmou.

Abdon ponderou que esses 
números estão projetados na perspectiva 
do pior cenário possível, que é o exemplo 
italiano. Por isso, ele reiterou a 
necessidade de a população continuar a 
seguir as determinações do Governo do 
estado, no sentido de evitar o contato 
social, manter distanciamento mínimo de 
1,5m e promover a devida higienização.

“Temos um cenário bem 
plausível de controlar, que está sendo 
calculado para atingir o ápice com 55 dias 
de infecção. Sendo que o nosso primeiro 
caso tem poucas semanas. De uma 
maneira objetiva, temos um cenário 
controlado”, ressaltou. 
Ampliação de leitos - O Governo de 
Mato Grosso tem definido uma série de 

 Ministério Público do Estado de OMato Grosso, Ministério Público 
Federal e Ministério Público do 

Trabalho requereram ao governador 
Mauro Mendes a suspensão dos efeitos do 
Decreto 426/2020, que relaxou as 
medidas restritivas de prevenção ao 
coronavírus, liberando praticamente todo 
tipo de atividades comerciais e industriais. 
O ofício foi protocolado nesta quinta-feira 
(26).

Além de apresentar estudos e 
justificativas técnicas que apontam para a 
ocorrência de mais de oito mil mortes no 
Estado caso não sejam adotadas medidas 
estritas de isolamento, os membros dos 
Ministérios Públicos argumentam que os 
incisos que alteraram o Decreto Estadual 

legislação nacional, o Estado de 
Mato Grosso está colocando em risco a 
sua população, eis que as diretivas da 
Organização Mundial de Saúde indicam o 
isolamento social como medida mais 
adequada no trato com a pandemia”, 
alertam os procuradores que subscrevem 
o ofício.

Acrescentam ainda que muitas 
das atividades liberadas podem ser 
realizadas via teletrabalho e outras podem 
ter o funcionamento limitado para casos 
de extrema necessidade. Eles observam 
também que o novo decreto não 
estabelece a responsabilidade das 
empresas que não seguirem as normas 
sanitárias e nem detalha como será feita a 
fiscalização pelo poder público para 
assegurar que as medidas de precaução 
serão cumpridas.

De acordo com um estudo 
realizado pela Fiocruz, a região de Cuiabá 
está entre os 40 lugares do Brasil com 
maior risco de disseminação grave da 
pandemia.  Médicos do Hospital  
Univers i tá r io  Jú l io  Mül le r,  em 
comunicação oficial também solicitou ao 
Governo que revise o Decreto, por sua 
incompatibilidade com as necessidades da 
saúde pública e das características da 
pandemia em questão.

“Torna-se necessário comunicar 
ao Estado de Mato Grosso que as referidas 
disposições do Decreto Estadual Nº 
425/2020 encontram-se em desacordo 
com a norma federal pertinente, 
acarretando aglomerações que devem ser 
evitadas em nome da saúde pública e da 
vida das pessoas”, finalizam.

425/2020 são inconstitucionais.
No ofício enviado ao chefe do 

Poder Executivo, o procurador-geral de 
Justiça, José Antônio Borges Pereira, o 
procurador-chefe do MPT/M, Rafael 
Mondego Figueiredo, o promotor de 
Justiça Alexandre de Matos Guedes, a 
procuradora da República Denise Muller 
Slhessarenko e a procuradora do Trabalho 
Tathiane Nascimento solicitam que os 
efeitos do referido decreto sejam 
suspensos por ao menos 15 dias. Foi 
estabelecido um prazo de 24 horas para 
que o governador se manifeste se irá, ou 
não, cumprir a recomendação.

“A partir do momento em que se 
permite o funcionamento de atividades 
não essenciais nos termos previstos na 

24, seguido de Várzea Grande 
(7), Araputanga (3), Campo Novo do 
Parecis, Glória D'Oeste, Nova Mutum,  
Nova Xavantina, Rondonópolis e  Sinop 
(2), Alta Floresta, Alto Taquari, Aripuanã, 
Cáceres, Guarantã do Norte, Juara, Lucas 
do Rio Verde, Paranatinga, Pedra Preta, 
Poconé, Poxoréo, Primavera do Leste, 
Sorriso e Tangará da Serra (1).

O aumento no número de casos 
suspeitos também é consequência da 
atualização do protocolo de definição de 
caso, conforme direcionamento do 
Ministério da Saúde; a medida impactou 
no aumento de casos suspeitos e 
confirmados em todo o país.

 último boletim emitido pela  OSecretaria de Estado de Saúde na 
tarde desta quinta-feira (26), 

foram notificados em Mato Grosso até o 
momento 455 casos. 
 Dos quais 11 foram confirmados 
para coronavírus, 385 suspeitos em 
monitoramento e 59 casos descartados. 
Os casos são devidamente acompanhados 
p e l a s  e q u i p e s  d e  Vi g i l â n c i a  
Epidemiológica do Estado e dos 
municípios.

Os casos confirmados da Covid-
19 são em Cuiabá (8), Nova Monte Verde 
(1) e Várzea Grande (2). Cuiabá também 
lidera os casos suspeitos, na capital são 

COVID-19

Mato Grosso tem estrutura suficiente mesmo
se ocorrer o pior cenário, afirma especialista

O infectologista fez uma projeção da situação de Mato Grosso com o cenário da Itália, onde a pandemia provocou milhares de mortes
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O infectologista Abdon afirma que o Estado trabalha para ter o menor impacto possível 
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Governador é notificado pelo MPE, MPF e MPT a
suspender decreto que libera atividades comerciais
Assessoria

Governador tem prazo de 24 horas para se manifestar  

EM MONITORAMENTO

Mato Grosso soma 11 casos confirmados
 e 385 suspeitos do novo coronavírus

 Da Redação
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 Agência Fluvial de Cáceres Arealiza processo seletivo 
para o Curso de Formação de 

Aquaviários - Marinheiro Fluvial de 
Convés Nível 3 (CFAQ-MFC). As 
inscrições foram abertas no dia 05 de 
março e seguem até o dia 06 de abril 
na Agência Fluvial de Cáceres, sito a 
Rua Professor José Rizzo, nº 1 - 
Centro.

Com 30 vagas disponíveis, 
os candidatos podem se inscrever 
para o processo seletivo, desde que, 
brasileiros de ambos os sexos com 
idade mínima de 18 anos, ter 
escolaridade mínima do 9º ano do 
Ensino Fundamental e estar em dia 
com as obrigações militares e 
eleitorais.

No ato da inscrição, ele 
deverá apresentar certificado, 
h i s tór ico  ou  dec la ração  de  
e s c o l a r i d a d e ;  R G ,  C P F ,  
comprovante de residência, foto 3x4 
e pagamento da taxa de inscrição.

To d o s  o s  c a n d i d a t o s  
inscritos serão submetidos à prova 
escrita eliminatória e classificatória, 

disciplina. O candidato que 
obtiver nota zero (0) em qualquer das 
provas, será eliminado do Processo 
Seletivo.

O seletivo consta ainda de 
um teste de suficiência física, com 
prova de natação na distância de 25 

em nível do 9º ano do Ensino 
Fundamental, sobre conhecimentos 
de Português e Matemática. A prova 
conterá 40 (quarenta) questões 
objetivas do tipo múltipla-escolha, 
cada questão terá o valor de 2,5 
totalizando 50 pontos em cada 

s e g u r a n ç a  d e  t o d o s ,  
empregados, clientes e todos os 
envolvidos nas atividades dos 
comércios. Não seremos omissos a 
essa situação, nem irresponsáveis, 
dizendo que não há risco, mas 
queremos ser acertivos em ações que 
garantam a saúde e segurança de 
todos e também das empresas de 
nossa cidade. Hoje a maior 
preocupação dos empresários não é 
ter lucro, pagar bancos ou demais 
contas, mas sim garantir os 
empregos que geramos e cumprir 
com nossos compromissos com 
nossos colaboradores.

O ideal seria que todos 
(Brasil) fizessem isolamento, porém 
o ideal nem sempre é o real, não há 
apoio garantido do governo federal, 
em relação a garantia de recursos ou 
um seguro para os empregados 
brasileiros, essa responsabilidade 
continua sendo do Empregador, 
então precisamos trabalhar, com 
responsabilidade e segurança, para 
tentar amenizar os impactos dessa 

 pequena e média empresa Asão a maioria em Cáceres, 
conforme dados do Sebrae. 

Elas são as maiores geradoras de 
empregos privados na cidade.

P o r  s e r e m  m é d i a s  e  
pequenas, não tem sustentação 
financeira para fechar as portas por 
sequer uma semana sem correr o 
risco de quebrar. Na quarta-feira, 
inúmeros associados da ACEC - 
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l  e  
Empresarial de Cáceres, que hoje 
conta com 160 filiados, usaram o 
grupo da entidade no WhatsApp para 
expressar preocupação com a queda 
brusca do movimento com as 
medidas de confinamento da 
popu lação  pa ra  p reven i r  o  
coronavírus.

Alguns afirmaram que não 
sabem como vão pagar os salários 
deste mês e dos próximos e já falam 

em demissão já que não 
terão como sustentar o negócio.
Preocupado, o presidente da 
entidade Thiago de Lucas procurou 
o prefeito Francis Maris, para expor 
a situação.

'Reuni com o Prefeito 
Francis, falamos sobre toda essa 
situação que vivemos, ele me 
garantiu não ter intenção de decretar 
o fechamento dos comércios, sei que 
saiu até em jornal, mas retrato aqui o 
que conversei com ele. Manter as 
atividades das empresas não 
significa que não devemos continuar 
com ações de prevenção contra o 
Corona Vírus, significa que 
precisamos enfrentar isso juntos, de 
cabeça erguida e confiantes que essa 
fase passará. 

Estamos empenhados em 
elaborar um material de orientação 
aos empresários, afim de garantia a 

de um ano, que comprove 
bom estado de saúde física, mental, 
visual e auditivas.

O Curso acontece no 
período de 04/05 a 26/08, com aulas 
no período vespertino das 13h às 
18h.

metros (sem limite de 
tempo) e permanência de flutuação 
sem qualquer auxílio e com duração 
de dez minutos. 

Para a realização do teste, os 
candidatos deverão apresentar 
atestado médico, emitido há menos 

Paraguai, Peru, Suriname e 
Guiana.

O  t r a b a l h o  s e r á  
desenvolvido como parte da 
“Operação Hórus”, do Programa 
Vigia, do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

A base operacional do 
grupamento fica no município Porto 
Esperidião. Outros pontos de 
fiscalização estão distribuídos na 
região do Matão (no município de 
Pontes e Lacerda), Vila Cardoso, 
Avião Caído (em Cáceres), Canil 
Integrado (Cáceres).

O subchefe de Estado Maior 
da Polícia Militar, coronel Wankley 
Correa Rodrigues, explica que essa é 
uma maneira de intensificar as ações 
do Gefron no cumprimento de suas 
atribuições constitucionais.

Nesse momento de crise, 
observa Rodrigues, a união de 
esforços é importante no sentido de 
fazer com que as medidas legais para 
prevenir a disseminação do 

 Polícia Militar já enviou 10 Apoliciais para reforçar a 
atuação do Grupo Especial 

de Fronteira (Gefron) em toda faixa 
de fronteira do Brasil com a Bolívia. 
Na semana que vem mais 10 
policiais seguem para a região com a 
mesma finalidade.

Enquanto  durarem as  
medidas restritivas e de isolamento 
social contra a propagação do novo 
coronavírus, 20 PMs vão servir 
fortalecendo as atividades de 
fiscalização e controle da entrada de 
pessoas e veículos vindos do país 
vizinhos.

As equipes do Gefron e PM 
estão trabalhando em postos fixos de 
fiscalização e em barreiras volantes. 
A intensificação do policiamento 
atende à Portaria 125, de 19 de 
março deste ano, do Governo 
Federal.

Está proibida a entrada de 
cidadãos da Bolívia, Argentina, 
Colômbia, República Francesa, 

QUALIFICAÇÃO

Agência Fluvial de Cáceres está com inscrições
abertas para curso de Formação de Aquaviários
Da Redação

Estão abertas 30 vagas  

O candidato que obtiver nota zero (0) em qualquer das provas, será eliminado do Processo Seletivo

EFEITO CORONAVÍRUS

Pequenos empresários receosos com o fechamento
 do comércio em Cáceres buscam apoio da ACEC

Chuenlay Marques/JO

Empresários temem a crise e buscam apoio  

Foto: Reprodução

ATUAÇÃO NA FRONTEIRA

PM envia efetivo para reforçar controle
de entrada na fronteira com a Bolívia

Assessoria

Coronel  Rodrigues, subchefe de Estado Maior da Polícia Militar  

 Foto: PMMT
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A Agência Fluvial de Cáceres 
realiza processo seletivo para o Curso de 
Formação de Aquaviários - Marinheiro 
Fluvial de Convés Nível 3 (CFAQ-MFC). 
As inscrições foram abertas no dia 05 de 
março e seguem até o dia 06 de abril na 
Agência Fluvial de Cáceres, sito a Rua 
Professor José Rizzo, nº 1 - Centro.
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O Governo de Mato Grosso segue na prevenção e combate ao 
avanço do novo coronavirus. As novas medidas foram consolidadas 
buscando o equilíbrio entre o isolamento social necessário e a garantia de 
empregos e da sobrevivência dos trabalhadores no Estado. Página 05

O último boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde na 
tarde desta quinta-feira (26), foram notificados em Mato Grosso até o 
momento 455 casos. Dos quais 11 foram confirmados para coronavírus, 
385 suspeitos em monitoramento e 59 casos descartados. Os casos são 
devidamente acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica 
do Estado e dos municípios. Página 04

EM MONITORAMENTO

Mato Grosso soma 11 casos confirmados
e 385 suspeitos do novo coronavírus

Dos 455 casos, 59 descartados e 11 confirmados  

 Foto: Divulgação

QUALIFICAÇÃO

Agência Fluvial de Cáceres está com inscrições
abertas para curso de Formação de Aquaviários

Curso começa no mês de 
maio e segue até agosto  

Foto: JCC

NOVAS MEDIDAS
“Precisamos combater a pandemia e garantir

empregos ao mesmo tempo”, alerta governador

Governador Mauro Mendes busca o equilíbrio  

Foto: Arquivo

A Polícia Militar já enviou 10 policiais para reforçar a atuação do 
Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em toda faixa de fronteira do Brasil 
com a Bolívia. Na semana que vem mais 10 policiais seguem para a região 
com a mesma finalidade. Página 03

ATUAÇÃO NA FRONTEIRA

PM envia efetivo para reforçar controle
de entrada na fronteira com a Bolívia

Gefron em atuação na fronteira juntamente com a PM 
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A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia em 
que você pode sentir-se 
interiormente pressionado, 
especialmente se estiver 

envolvido com assuntos e questões 
financeiras. Saturno e Urano são energias 
muito diferentes: Saturno quer preservar e 
Urano, destruir.

A Lua entra em seu signo, se 
une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia de 
pressão, de dificuldade em 
fazer escolhas, em deixar o 

novo ser introduzido em sua vida. Se o novo 
for algo com estruturas, aceite com 
tranquilidade. O período é ótimo para fazer 
mudanças racionais.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia de 
in t e r io r i zação  e  ce r to  
incômodo emocional. O dia 

pode estar relacionado com uma forte 
d i f i c u l d a d e  e m  e s t a b i l i z a r - s e  
emocionalmente e encontrar o equilíbrio. O 
novo e o antigo brigam por supremacia.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia em 
que você pode sentir saudades 
de seus amigos, dos novos e 

dos antigos. Procure falar com alguns deles, 
mesmo que virtualmente, pois isso pode 
acalentar seu coração. Os trabalhos em 
equipe devem ser revisados e adiados.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia em 
que você estará mais voltado 
p a r a  s e u s  p r o j e t o s  

profissionais e planos de negócios. O dia 
pode trazer dúvidas com relação à maneira de 
trabalhar, de desenvolver projetos. O novo 
deve ser recebido de maneira estruturada. 
Nada de loucuras.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em seu 
signo indicando um dia de 
interiorização e movimento 
em sua vida doméstica e 

familiar. É possível que você decida mudar 
algumas coisas em sua casa, introduzir coisas 
novas e manter algumas antigas. Uma nova 
maneira de viver em casa, pode ser 
estabelecida.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de aprofundar-se em seu 

mundo emocional. O dia pode envolver um 
profundo sentido de intimidade com os 
seus. Procure pensar em um novo, mas 
estável investimento.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia 
em você pode começar a 
sentir falta dos amigos e de 

uma vida social mais agitada. Neste 
momento, como existem impedimentos, 
você pode promover um gostoso encontro 
virtual com todos..

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia em 
que você pode estar dividido 
entre um antigo e um novo 

amor. Seu coração está sendo testado. O dia 
é ótimo para estar com quem ama. Se estiver 
pensando em um novo filho, este é um ótimo 
momento para engravidar.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia em 
que você pode dedicar-se a 
leituras e estudos. Você estará 

mais comunicativo e pode pensar, se tiver 
talentos para isso, em dar aulas virtualmente. 
Pode ser um ótimo momento para fechar 
contratos também.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
em Aquário indicando um 
dia em que você pode estar 

fazendo um balanço entre passado e 
futuro e tentando introduzir em sua vida, 
uma nova filosofia. O período é ótimo 
para reler alguns livros e envolver-se em 
novos estudos.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano e recebe um tenso 
aspecto de Saturno em 
Aquário indicando um dia 
em que o trabalho ganha 

destaque em sua vida. É hora de organizar 
uma nova rotina, se utilizando de antigas 
experiências, ao mesmo tempo que 
introduz o novo. Cuidar de sua saúde, neste 
momento, é fundamental.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Um aniversário cheio de paz a linda 
jovem Clara Fidélis, filha do colunável 
casal Nestor Fidelis e Jaqueline. Ela 
celebra a data cercada pelo carinho dos 
pais, irmão João e em especial dos avós 
Mari Fidélis e Paulo Donizete. Que você 
Clara possa guardar deste aniversário as 
melhores lembranças. Felicidades Mil!!! 
Na foto com o irmão João na Praça que 
leva o nome do seu bisavô Geraldo 
Fidelis, em Lambari D'Oeste.

No rol dos aniversariantes o amigo de longas datas José 
Carlos Teixeira, conhecido carinhosamente por Zeca, ele 
celebra data nova recebendo os abraços dos amigos e 
familiares. Votos de um grande dia, repleto de saúde, paz 
e amor. Feliz aniversário amigo, continue distribuindo 
essa alegria contagiante que faz parte do seu ser.

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

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

Meus amigos, é com muita alegria que hoje parabenizo os dois por mais um 
ano de vida em conjunto. Feliz aniversário de casamento Reginaldo Bicudo 
e Vivyane Andrade! Vocês são exemplos de amor, companheirismo e fé. Que 
o Senhor os mantenha unidos por muitos e bons anos, e os abençoe com 
muita felicidade, amor, harmonia e paz. Parabéns, meus amigos!

Um brinde a união, 
cumplicidade e ao amor 
que permitiu ao casal 
Paulo e Maria Alice 
Mensch completarem 43 
anos de casados. Que 
celebrações como esta 
nunca acabem e que a 
casa de vocês esteja 
s e m p re  re p l e t a  d e  
felicidade! Parabéns e 
que Deus os conserve 
assim.

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

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

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

Celebraram ontem mais um ano de vida 
conjugal o casal Carlos Amilton e Darci, que 
festejaram a data envolto ao carinho da 
família. Que a união perdure por muitos anos 
e vocês continuem descobrindo um no outro 
ainda mais motivos para caminharem lado a 
lado eternamente.
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