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CORRIDA ELEITORAL

Eliene e Dr. Odenilson apostam num
plano de gestão técnico e humanitário
Foto: Ronivon Barros

Dando início na corrida eleitoral pela prefeitura de Cáceres, a
candidata Eliene Liberato (PSB) e vice Dr. Odenilson (Republicanos),
apostam no “melhor plano de gestão para Cáceres”. A chapa conseguiu
fechar uma aliança de 13 partidos e conta com 140 candidatos ao cargo no
legislativo. Nosso propósito é manter o que está bom, mudar o que está
ruim e fazer o que não foi feito”, disse Eliene. Página 03

MOBILIZAÇÃO
Adunemat em Cáceres realiza carreata em alusão ao Dia Nacional
em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma Administrativa
Foto: Arquivo

Eliene e Dr. Odenilson, apostam no melhor plano de gestão

Carreata saíra do Campus Jane Vanini

EM INVESTIGAÇÃO

A Associação dos Docentes da Unemat (ADUNEMAT), convocou
na última semana, toda sua categoria de docentes para somar forças no Dia
Nacional em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma
Administrativa. Em Cáceres, a subseção, juntamente com outras entidades
representativas, mobiliza-se em uma carreata, com saída às 8h30, na
Unemat Campus Jane Vanini. Página 06

Por difamação em rede social, vereador pede
apuração dos fatos e responsabilização do autor
Foto: Arquivo

O presidente da Câmara Municipal
de Cáceres, vereador Rubens Macedo,
encaminhou Ofício 0107/2020 ao delegado
Dr. Wilson Souza Santos, em virtude da
veiculação de áudio em redes sociais, o qual o
parlamentar considerou ofensivos à sua
imagem. Rubens se considera vítima de
difamação e calúnia ao conteúdo do áudio.
Presidente da Câmara Rubens
Macedo é alvo de difamação

BOLETIM

Com mais de 3.400 óbitos, Mato Grosso
registra mais de 121casos de Covid-19
Foi notificado até a tarde desta segunda-feira (28), 121.762 casos
confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.423 óbitos
em decorrência do coronavírus no Estado. Página 06

Após confronto com traficantes,
Gefron apreende 90 kg
de cocaína na fronteira

Página 03

Página 04

Em Cáceres, jovem é
assaltado ao desembarcar
na Rodoviária

INOVAÇÃO

SEEG Fibras lança TV e
telefonia fixa em Cáceres

Página 04

Foto: Divulgação

Inovando a SEEG Fibras lançou na
segunda-feira (28) mais dois novos serviços
em Cáceres. A TV e o telefone fixo vieram pra
somar ao pacote de serviços de internet de alta
velocidade que a empresa já entrega na cidade.

PRF prende 11 por
embriaguez ao volante
no final de semana
Página 05

Homem é detido
por agredir duas
mulheres em Indiavaí

Seeg agora é TV e Telefonia

Página 03

Página 05
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Faz de Contas
O saco sem fundos do governo vem
apelando pra tudo, já foi o abono do PIS, o seguro
defeso, o salário educação, o reajuste dos
aposentados, o congelamento do salário do
funcionalismo público e agora cresce o olho
gordo na contribuição patronal, para o sistema S,
como salvação e recuperação da economia.
Taxam isso (legal o taxa, né?, lembra os
impostos) de Reforma Tributária, quando na
verdade, trocam 6 por meia dúzia, que não vai
aumentar a arrecadação, (duvidamos muito) pra
que mexer a colher de pau no Faz de Contas? Se
estamos num tsunami econômico da pandemia,
provado está que o único caminho viável para a
reativação da economia, seria a elevação da
renda e do consumo, desde que buscando mais
empregos, o que se consegue com investimentos.
Desonerar a folha de pagamento, já
ficou comprovado que não funciona, não deu
certo no governo Dilma, mesmo porque os
grandes empresários empregadores sonegadores
embolsaram o quantum e manipularam o
percentual bruto da receita da empresa na troca
do pacote, lesando duplamente o fisco. Ao
embutir a desoneração como lucro, não geraram
empregos e sim o patrimônio em detrimento do
país.
Nesta politicagem Faz de Conta, a
grande preocupação do governo é tirar do futuro
desempresário e do trabalhador, mais grana para
engordar o saco sem fundo do poder. Pouco se
fala na escalada do desemprego, dos 14 milhões
de braços cruzados (14%) da força de trabalho.
Enquanto isso, o IGPM registra 13% de
reajuste durante a pandemia, com uma Selic de
2,9% ano. Segundo a FGV, o IGPM julho
(2,37%), agosto, (4,57%); as matérias primas do
setor agrícola salta de 8,42% no ano, 3,56% só
em agosto, no atacado o custo subiu de 3,15%
para 6,36% ao mês e o Faz de Conta insiste nos
3,29% de inflação em 2020. Resumindo que

EDITORIA

PROPAGANDA ELEITORAL I
Os candidatos já estão autorizados a realizar a
propaganda eleitoral, que não pode se valer de
abuso do poder econômico ou político, ou
ainda utilizar indevidamente os meios de
comunicação. Ela ainda deverá trazer de forma
clara, nas candidaturas aos cargos majoritários,
os nomes do titular da chapa e de seu vice.
Também precisa informar os partidos políticos
que endossam a candidatura e, se for o caso,
que compõem a coligação. A propaganda não
poderá trazer nenhuma manifestação
preconceituosa em relação a raça, sexo, cor ou
idade, nem fazer apologia à guerra ou a
quaisquer meios violentos para subverter a
ordem política, social ou o regime
democrático. Também não deverá provocar
animosidade nas Forças Armadas ou contra
elas, incitar atentados contra alguma pessoa ou
a desobediência civil ou, ainda, desrespeitar os
símbolos nacionais, como a bandeira.
PROPAGANDA ELEITORAL II
São vedadas quaisquer formas de propaganda
eleitoral em vias, locais ou edifícios públicos,
ou em locais abertos ao público, ainda que de
propriedade privada, como cinemas, lojas,
clubes, templos, centros comerciais, ginásios e
estádios. Não é permitida a publicidade dos
candidatos em outdoors ou em muros, ainda
que em pichações. Apenas as sedes dos
partidos políticos ou os comitês de campanha
poderão pintar as suas fachadas com as cores
ou os dizeres da campanha.

ninguém é idiota, arroz, feijão, óleo, açúcar, o
básico mata-fome,
ferveu na panela do
consumidor em mais de 30% de março a agosto.
A desculpa esfarrapada dos
economeses do governo é que esta carestia na
cesta básica, não influi no produto final devido
ao limite do poder de compra e consumo.
Conversa fiada, pois este desequilíbrio social,
tende, no caso do possível gerador de empregos,
aquele empresário mediano e sério, a anulação
do lucro, arrocho no custo de pessoal e

consequente desmonte das estruturas da
produção. Resultado desta política tributária
falha e descontrolada, mais de 1/4 das empresas
do setor de serviços em demitindo milhares de
empregados.
Então, amigos, conversa pra boi dormir,
não funciona, ou se faz uma reforma tributária
equânime, sem lesionar o pequeno e o médio
empregador, ou a vaca acaba de ir pro brejo. E
não adianta culpar a Covid-19 pela economia
entubada na Pátria Amarga, Bom-Dia, será?

JORNAIS E REVISTAS
A propaganda eleitoral em veículos de mídia
impressa é permitida até a antevéspera das
eleições. Cada veículo poderá publicar até dez
anúncios para cada candidato, dentro do espaço
máximo de um oitavo de página de jornal
padrão e um quarto de página de revista ou
tabloide. Cada anúncio deverá exibir o valor
pago pela publicação. Os jornais e revistas,
diferentemente dos veículos de comunicação
por concessão pública, como emissoras de
rádio e televisão, são livres para manifestar o
seu apoio a um candidato.

Cáceres... Turismo Sustentável...!...?
É necessário lembrarmos que o “Turismo
Global”, como Indústria tem registrado umas das
maiores fontes de renda, garantindo divisas de
milhões de dólares. Portanto, nos parece que esta
Indústria sem poluição e degradação Ambiental deve
ser levada mais a sério por nossas “Autoridades”, sem
achismo, demagogias e utopias de interesse político,
visando, não apenas o ordenamento das entidades e
setores afins (Secretarias, Associações, Empresários e
Instituições ligadas ao setor), mas respeitando os
Programas de turismo, os profissionais e os interesses
mercadológicos que tem influência na arrecadação e
distribuição de renda no município.
Neste ponto, podemos analisar uma
incógnita, pois este ordenamento dos “Setores”,
ultimamente não tem passado das “resistências” de
um grupo minoritário envolvido no processo, que vem
debatendo através dos encontros e reuniões
promovidas pelo setor, transformando quase sempre
em mais uma tentativa, uma luz no fim do túnel...!
Entendendo, que um dos principais desafios hoje, é
não deixar que situações geradoras de impactos
negativos na motivação e no envolvimento da
coletividade turística (que já está acontecendo...),
venham a sofrer rupturas que e médio prazo poderá
trazer sérios danos à construção da Sustentabilidade
Turística em nosso Município. (Artigo antes de
Cáceres ser 65 municípios indutor...!)
Não podemos mais permitir que situações
radicais impostas por autoridades (Políticos) que
desconhecem a realidade do município venham
colocar em risco toda uma cadeia produtiva de geração
de emprego e renda advinda do Turismo, por mera
especulação de seus “Projetos eleitoreiros” que não
tem comprometimento com o potencial turístico,
histórico e cultural do município. E bom dizer que no
turismo não existe meio termo, e preciso ter
conhecimento, entender a dinâmica do Turismo na
região como fonte de prestação de serviços, que resiste
ainda ao longo desses anos na expectativa que
aconteça a tão sonhada transformação Turística que a
cidade merece, cuja demanda reprimida enfrenta a

COMÍCIOS
Com os devidos cuidados impostos pelos
órgãos de saúde para o controle do novo
coronavírus, evitando a aglomeração e em
lugares abertos e amplos, os comícios poderão
ocorrer livremente, desde que comunicados
com antecedência às autoridades a fim de que
sejam tomadas as providências para garantir a
ordem e a segurança. Eles deverão ocorrer das
8h às 0h, e a apresentação de artistas (os
showmícios) não é permitida, exceto se o
candidato for o artista a se apresentar. Já o uso
de alto-falantes é restrito ao período das 8h às
22h, até a véspera da eleição, sendo proibidos a
menos de 200 metros das sedes dos Poderes
Executivo, Legislativo ou Judiciário, quartéis
militares, hospitais, escolas, igrejas ou
bibliotecas.
BRINDES
É proibido a confecção e a distribuição de
camisetas ou quaisquer outros brindes com as
marcas ou dizeres da campanha. Da mesma
forma, a distribuição de cestas básicas,
material de construção ou qualquer outro
benefício ao eleitor não são permitidos, sob
pena de o candidato responder por compra de
votos.

sobrevivência de pelo menos 15% da população que
vive e tira seu sustento dessa atividade. Diante deste
aspecto podemos particularizar a ascendência de
Cáceres no “Trade Turístico Nacional talvez até
Internacional”, com abertura de novas fronteiras para
a exploração sustentável do Ecoturismo, do Turismo
de Pesca Esportiva etc.
Ver o Pantanal; Patrimônio da Humanidade,
Patrimônio da Biosfera, através do Rio Paraguai (nos
últimos 15 anos nada disso evoluiu). Isto subentende o
início de um processo Tecnológico Industrial Turístico
e Sustentável, que visa um mercado exigente, mas um
mercado de retorno imediato na geração de prestação
de serviços, “A opção pela atividade turística a ser
empreendida deve ser sistêmica, envolvendo a
participação do setor público, empresas privadas,
acadêmicos, instituições de apoio e da comunidade”
(Luis Moretto Neto Consultor/SEBRAE).
Particularizo aqui a estagnação contextual
que ouve no “município indutor”, cujo diagnósticos de
ações, estatísticas, gráficos, conceitos que contrapõem
a teoria e a prática no fazer turismo sustentável, ainda
“estão adormecidos em nosso município” à espera de
uma luz no fim do túnel...! Contudo e preciso atentar
para a demanda desse mercado como trabalho
turístico, entendendo-o como um setor altamente
produtivo, formando um conjunto dos interesses e
necessidades dos produtores (trabalhadores e
empresários do setor turístico) e consumidores
(turistas e sociedade em geral), na prática isto significa
um planejamento estratégico de ações, que requer
cuidados específicos de infraestrutura,
instrumentalização e qualificação profissional,
visando com isso à rapidez nas decisões, criatividade,
fluência, conhecimento e determinação das ações
Públicas e Privadas de interesses Turísticos, porque o
tempo não para, hoje é Futuro, o amanhã já é
Passado...! Gostar de Turismo, quem não gosta...! Um
“Hobby” que poderá dar certo...! Mas Turismo como
negócio sustentável, Indústria, Empresa, Cliente etc. é
bem diferente, é a transformação das potencialidades
naturais em Trabalho e Renda, da profissionalização

do setor, isto significa “ao pensar em desenvolver a
atividade turística no território há de se contemplarem
ações que tragam melhorias e resultem em qualidade
de vida para os residentes e visitantes” (Luis Moretto
Neto, Consultor/SEBRAE – GEOR / Gestão
Orientada para Resultados do Turismo e Artesanato da
Região de Cáceres).
O Turismo sustentável em nossa Região, só
será possível através de uma conscientização nos
investimentos públicos e privados voltados para a
infraestrutura, instrumentalização e a qualificação do
Setor Turístico, desenvolvendo de fato a “Macro”
divulgação da Indústria do Turismo no Pantanal/Rio
Paraguai, com uma definição especifica de cada
produto, de cada Serviço, de cada roteiro e a sua
periodicidade, cujo êxito só dependerá de mudanças e
vontade Política em saber ouvir o clamor da
sociedade, liderada por seus setores mais dinâmicos.
Cabe também a responsabilidade do segmento
Acadêmico, do “Trade Turístico”, empresários e
profissionais, a missão de propor, influenciar e exigir
comprometimento Político nas ações prioritárias que
setor demanda, bem como buscar novos caminhos,
novos paradigmas que permitirão romper com o
retrogrado, as mesmices do amadorismo, para avançar
na verdadeira conquista desse Mercado Turístico tão
rico e valioso, condizente com as nossas
potencialidades naturais. Incentivar o Turismo
significa mostrar, que investir no desenvolvimento
sustentável implica retorno, divisas para o município,
trabalho e renda para a população, mas também
significa, o desafio da Gestão Publica de Turismo, da
Gestão Empresarial de Turismo, da Gestão de
Prestação de Serviços Turísticos, formando um tripé
sustentável pra sair da inércia, promover de fato o
Turismo como gerador de divisas para o município,
como forma de inclusão social na busca da verdadeira
cidadania e a qualidade de vida do povo cacerense, da
Princesinha do Paraguai...! “E a chalana vai seguindo
o remanso...”
___***Claudionor Duarte Corrêa Guia de Turismo
Regional, Min. Tur nº 13.002935.96-9

BANDEIRAS E ADESIVOS

EXPEDIENTE

Poderão ser usadas bandeiras e adesivos
plásticos dentro do limite de 0,5 m² de área. Os
carros poderão ostentar adesivos perfurados no
vidro traseiro ou em outros lugares, desde que,
nesse caso, também seja respeitado o mesmo
limite. É permitida a distribuição de panfletos,
mas o despejo do material nas ruas,
especialmente no dia da votação, é proibido.
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EM INVESTIGAÇÃO

Áudio foi compartilhando em vários grupos de WhatsApp, o que agrava ainda mais a situação

Por difamação em rede social, vereador pede
apuração dos fatos e responsabilização do autor
O

Da Redação

Foto: Arquivo

presidente da Câmara
Municipal de Cáceres,
vereador Rubens
Macedo, encaminhou
Ofício
0107/2020 ao delegado Dr.
Wilson Souza Santos, por conta
da veiculação de áudio em redes
sociais, o qual o parlamentar
considerou ofensivos à sua
imagem. Rubens se considera
vítima de difamação e calúnia ao
conteúdo do áudio.
No documento, Rubens
relatou que tomou conhecimento
do áudio na quinta-feira,24, onde
o autor afirma que ele teria
comprado mais de 100 cestas
básicas no supermercado Miura
para distribuir em campanha
eleitoral, fato este totalmente
inverídico, tendo nítido caráter
difamatório, com o propósito de
denegrir a sua imagem perante o
eleitorado cacerense.
O áudio que foi
compartilhando em vários grupos
de WhatsApp, agrava ainda mais
a situação, pois, esta conduta
multiplica os atos de agressão à
honra, a imagem e o nome do
parlamentar.
Macedo expressa que ao

Souza Santos, está na condução
do caso e já instaurou um Termo

Circunstanciado de Ocorrência
(TCO) para apuração dos fatos.

CORRIDA ELEITORAL

Eliene e Dr. Odenilson apostam num
plano de gestão técnico e humanitário
Assessoria

D

Delegado Dr. Wilson Santos instaurou um TCO

atribuir tantas aleivosias a ele, o
autor e divulgador do áudio
impingiu também, no mínimo, a
prática de crime contra a
Administração Pública, e, mais,
tais imputações, associada à
figura do Vereador, cargo que
pressupõe lisura de
comportamento e compromisso
com a lei, com a ordem,
representa, sem sombra de

dúvidas, causa de violação à
honra das mais graves que se
possa imaginar.
A reportagem do JCC
procurou a direção do
Supermercado Miura, que
afirmou que nesses últimos meses
não foi realizada nenhuma
compra grande de cestas básicas
na cidade.
O delegado Dr. Wilson

INOVAÇÃO

SEEG Fibras lança TV e
telefonia fixa em Cáceres

ando início na corrida
eleitoral pela prefeitura
de Cáceres, a candidata
Eliene Liberato (PSB) e vice Dr.
Odenilson (Republicanos),
apostam no “melhor plano de
gestão para Cáceres”. A chapa
conseguiu fechar uma aliança de
13 partidos e conta com 140
candidatos ao cargo no
legislativo.
“Conhecemos bem nossa
cidade e a nossa gente. Nosso
propósito é manter o que está
bom, mudar o que está ruim e
fazer o que não foi feito”, disse
Eliene, em vídeo de campanha ao
lado do Dr. Odenilson. Conforme
a candidata, uma vez na
prefeitura, irá aliar as melhores
técnicas de gestão, sem esquecer
o lado social e humano.
“Precisamos de saúde,
asfalto e educação. Mas também
sem esquecer que precisamos de
carinho, afeto e atenção”, aponta
a candidata.

O vice Dr. Odenilson
destacou a aliança montada em
busca de uma cidade ainda
melhor. “Vamos caminhar de
mãos dadas com a nossa
população e com os nossos 140
candidatos a vereadores. Com
nossos apoiadores e nossos 13
partidos, onde foi formada uma
grande aliança por Cáceres”,
destacou.
A aliança formada pela
chapa de Eliene Liberatto e Dr.
Odenilson surpreendeu pela
quantidade de partido e
apoiadores, sendo registrada no
sábado (26) com número recorde.
Os partidos da coligação
“DE MÃOS DADAS COM
VOCÊ”, são: REPUBLICANOS,
PP, PDT , MDB , PSL , PODE ,
CIDADANIA,
AVA N T E ,
PROS, PSB, PV,
PSD e
SOLIDARIEDADE. “Vamos
juntos, de mãos dadas, construir a
Cáceres que tanto precisamos”,
finalizou Eliene.
Foto: Ronivon Barros

Da Redação

I

novando a SEEG Fibras
lançou na segunda-feira (28)
mais dois novos serviços em
Cáceres. A TV e o telefone fixo
vieram pra somar ao pacote de
serviços de internet de alta
velocidade que a empresa já
entrega na cidade.
De acordo com o sócio
proprietário da SEEG Fibras,
Júlio Pedrosa, os dois novos
serviços foram pensados em
trazer inovação e mais facilidade

para os clientes, agora com a
telefonia fixa e o APP TV,
poderão contar com a qualidade,
atendimento e com programações
personalizadas.
No aplicativo Seegtv
estão incluso em quase todos os
planos COMBOS acessos a mais
de 25 canais abertos de televisão
tais como Globo, SBT, Band,
Record, Rede TV, canal do Boi,
Rede Vida, e alguns canais
especiais tipo fish TV, além do
Foto: Arquivo

Canal de Cáceres com programas
regionais de pesca, ecoturismo,
cultura e gastronomia.
A telefonia fixa vem com
tudo, e o principal o atendimento
personalizado. A equipe SEEG
promete um serviço de alta
qualidade sem contas surpresas
no fim do mês e nesse início
estarão disponíveis três planos:
Fala local fixo; Fala Brasil
Controle e o Fala Brasil Total.
Para mais informações
dessa super novidade, entre em
contato com os consultores de
vendas pelo telefone: (65) 31900000 ou acesse o site:
www.seegfibras.com.br.

Eliene Liberato e Dr. Odenilson Silva

Júlio Pedrosa, sócio proprietário da SEEG Fibras
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HÓRUS VIGIA

Policiais revidaram a injusta agressão e acertaram 4 suspeitos

Após confronto com traficantes, Gefron
apreende 90 kg de cocaína na fronteira
Da Redação
Foto: Gefron

agressão no intuito de resguardar
as suas vidas. Após cessar o
confronto armado, os policiais
fizeram varredura de segurança
no local, onde encontraram 04
suspeitos caídos ao solo e
alvejados, cada um portando
arma curta e mochila.
Nas mochilas os policiais
encontraram substâncias
aparentando ser pasta base de
cocaína e alimentos. Foi
solicitado apoio policial no local.
Os suspeitos foram
encaminhados para o pronto
socorro mais próximo, porém não

resistiram aos ferimentos e
vieram a óbito.
Na ação, que faz parte da
Operação Hórus/Vigia, foram
apreendidos: 90kg Substância
análoga a pasta base de cocaína;
3,2kg Cloridrato de cocaína; 5kg
Ácido bórico; 02 Pistolas um
calibre 9mm e outra .22 e 02
Revólveres calibre .38.
A ocorrência foi
registrada no B.O n°:
2020.231526 e o prejuízo ao
mundo do crime foi estimado em
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais);

AZAR

Em Cáceres, jovem é assaltado
ao desembarcar na Rodoviária
Da Redação
Drogas e armas apreendidos na operação

E

m força tarefa, com foco
no combate ao tráfico de
entorpecentes na região
de fronteira entre Brasil e Bolívia,
na madrugada de domingo,

Gefron, Defron e 6º CR/PMMT,
durante patrulhamento rural nas
margens do Rio Jauru, ao
realizarem abordagem a
suspeitos que carregavam

mochilas, foram recebidos com
diversos disparos de arma de
fogo.
Diante da situação, os
policiais revidaram a injusta

ACOMPANHAMENTO TÁTICO

Policiais sofrem acidente durante
perseguição a suspeito em Cáceres
Pedro Miguel

N

a noite de domingo, 27,
por volta das 19h 10min,
a Polícia Militar do
serviço ordinário foi acionada via
CIOSP para dar apoio a equipe da
Força Tática, na Rua dos Pouso
Salgueira, no Distrito Industrial,
onde durante uma perseguição a
referida viatura perdeu o controle
e bateu em uma árvore.
Após a solicitação a rádio
patrulha rapidamente foi até o

local e constatou a veracidade dos
fatos, onde foi informado pelos
policiais que há pouco tempo
atrás a equipe estava realizando
rondas ostensivas pela Avenida
São Luís, onde foi avistado um
indivíduo em uma moto Titan, de
cor preta e com a placa dobrada,
onde o condutor aparentava estar
com um volume na cintura,
aparentando ser uma arma de
fogo, então, diante da atitude
Foto: PMMT

suspeita foi dada a ordem de
parada através de sinais sonoros e
luminosos, porém, o condutor
desobedeceu a referida ordem e
fugiu em alta velocidade e
durante a fuga sempre colocava a
mão na cintura, fazendo menção
de estar armado.
Segundo os policias a
fuga se deu por várias ruas da
cidade, colocando com isso a sua
própria vida em risco, bem como,
a dos transeuntes e da equipe
policial, que em dado momento
foi necessário efetuar disparos de
elastômero em direção ao
indivíduo que sempre colocava a
mão na cintura e ameaçava
apontar algo para a equipe
policial, onde na perseguição, no
Distrito Industrial, em uma curva
a viatura perdeu a direção e bateu
em uma árvore, onde o suspeito
conseguiu fugir.
Os policiais que se
encontravam na viatura sofreram
apenas escoriações e foram
encaminhados até o pronto
atendimento médico.

O

jovem de iniciais
J.B.C.S., de 23 anos, foi
vítima de assalto a mão
armada ao desembarcar na
Rodoviária de Cáceres.
A vítima relatou que
esteve na cidade de Barra do
Bugres onde havia ido receber
um dinheiro e realizar uma
entrevista de emprego, e ao
d e s e m b a r c a r n o Te r m i n a l
Rodoviário de Cáceres José
Palmiro da Silva, solicitou o
serviço de um moto taxi.
Explica ele, que enquanto
aguardava na parte da frente do

terminal, dois indivíduos
chegaram em uma moto Titan, de
cor preta e pararam próximo dele.
Quando de repente o
garupa desceu da moto e arrancou
da cintura uma arma de fogo
anunciando o assalto, e pedindo
seus pertences. No BO, a vítima
informou que levaram sua
carteira contendo seus
documentos pessoais, e mais os
R$ 1.600,00 que havia recebido
na cidade de Barra do Bugres.
O caso segue em
investigação na divisão de roubos
e furtos da delegacia.
Foto: Arquivo

Assalto foi registrado em frente do terminal

Viatura bateu numa árvore
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LEI SECA

Duas foram em Sorriso, duas em Sinop, uma em Cáceres e seis em Cuiabá

PRF prende 11 por embriaguez
ao volante no final de semana
Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

derrubado cones do pedágio e
o condutor estava
aparentemente embriagado e
vestindo apenas cueca.
Ao chegar ao local,
constatou-se que condutor, de
29 anos, estava trajando apenas
cueca, como informado
anteriormente pela equipe da
concessionária. Também foi
constatado que estava com
odor etílico, fala enrolada,
desorientado, não respondia
adequadamente aos comandos
dos policiais, tendo
dificuldades de encontrar suas
chaves.
Logo, foi submetido a
exame de alcoolemia,
constatando-se o teor de 0.85
miligramas de álcool por litro
de ar expelido pelos pulmões.
Portanto, foi
Operação encerra Semana Nacional de Trânsito
qualificado como AUTOR de
o ú l t i m o d i a d a psicomotora alterada em razão abordou o referido veículo, Ato obsceno e conduzir
Semana Nacional do da influência de álcool ou de VW/Passat LS, cor cinza, veículo com capacidade
Trânsito, foi realizada outra substância psicoativa que conduzido por um senhor de 33 psicomotora alterada em razão
a operação Lei Seca, com a determine dependência.
anos.
da influência de álcool –
finalidade de retirar de
Em sorriso foram
Após o teste do
VIA
c i r c u l a ç ã o c o n d u t o r e s flagradas 2 pessoas dirigindo etilômetro constatou-se o teor
embriagados, com o intuito de embriagadas. A primeira foi no de 1.17 miligramas de álcool
preservar vidas.
sábado (26), quando por volta por litro de ar expelido pelos
Durante a ação que teve das 14 horas e 32 minutos, pulmões.
a participação de vários equipe recebeu uma ligação de
Já no domingo (27), na
órgãos, foram flagradas 13 um usuário da via relatando BR-163, no município de Da Redação
pessoas dirigindo sob o efeito que um veículo transitava de Sorriso, por volta das 05 horas
m homem, que não
de álcool, sendo 6 dessas, forma perigosa na rodovia e e 30 minutos, a equipe PRF
teve a identidade
enquadradas no crime do art. que seu condutor aparentava recebeu chamado da Rota do
revelada, foi preso por
306 do CTB, conduzir veículo estar embriagado.
Oeste informando uma saída agredir a esposa. O fato foi
automotor com capacidade
De pronto a equipe de pista, o veículo teria registrado na área central de
Indiavaí, quando moradores
acionaram a PM via 190.
De acordo com os
policiais que atenderam a
ocorrência, o suspeito estava
no imóvel e se encontrava
bastante exaltado, vindo a
resistir a prisão, tendo sido
necessário o uso de algemas.
No relato, uma das
mulheres agredidas, contou
que bebia com o suspeito
quando sua esposa, uma
adolescente chegou ao local e
logo os dois iniciaram uma
discussão, quando o suspeito
partiu para agressão. Segundo
ela ao ver a situação, tentou

N

Embriaguez ao volante.
No domingo (27), no
município de Sinop, a PRF
realizou mais duas prisões por
embriaguez ao volante. Uma
delas, um homem de 46 anos,
que ao ser submetido ao
etilômetro, resultou em 0,4
mg/L; o outro um condutor, de
37 anos, com 0,57 mg/L que se
envolveu em um acidente.
Por fim, no município
de Cáceres, também no
domingo (27), por volta das 21
horas e 20 minutos, a equipe
PRF abordou a motocicleta
Honda/XRE 300, cor preta
conduzia por um senhor de 42
anos.
Após o envolvido ser
submetido ao exame de
alcoolemia, constatou-se o teor
de 1.22 miligramas de álcool
por litro de ar expelido pelos
pulmões.
Ambas as ocorrências
foram encaminhadas para suas
respectivas polícias civis

190

Homem é detido por agredir
duas mulheres em Indiavaí

U

intervir, mas acabou sendo
agredida com uma telha
arremessada na sua cabeça o
que lhe causou um desmaio.
Logo em seguida, ao
acordar, ela viu quando o
suspeito pegou o seu filho de
um ano, dizendo que iria jogálo em um córrego próximo do
local. Desesperada, a mulher
pegou seu filho dos braços do
agressor e foi para casa até a
chegada dos policiais.
As duas mulheres foram
encaminhadas para
atendimento médico devido à
gravidade das lesões. A
adolescente teve fratura no
braço direito e deverá passar
por cirurgia.
O agressor foi detido e
levado para a delegacia para
providências que o caso requer.
Foto: PMMT

Policiais militares na área central da cidade
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No Estado taxa de ocupação está em 58% para UTIs adulto e em 28% para enfermarias

Com mais de 3.400 óbitos, Mato Grosso
registra mais de 121casos de Covid-19
Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

121.762 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso,
15.238 estão em isolamento
domiciliar e 102.383 estão
recuperados.
Entre casos confirmados,
suspeitos e descartados para a
Covid-19, 244 internações em
UTIs públicas e 246 em
enfermarias públicas.
Isto é, a taxa de ocupação
está em 58,10% para UTIs adulto
e em 28% para enfermarias
adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19 estão: Cuiabá (23.740),
Várzea Grande (8.999),
Rondonópolis (8.842), Lucas do
Rio Verde (5.481), Sorriso
(5.163), Sinop (5.149), Tangará
da Serra (4.930), Primavera do

Todos os municípios apresentam risco baixo de transmissão

F

oi notificado até a tarde
desta segunda-feira (28),
121.762 casos

confirmados da Covid-19 em coronavírus no Estado.
Mato Grosso, sendo registrados
Foram notificadas 1.388
3.423 óbitos em decorrência do n o v a s c o n f i r m a ç õ e s . D o s

MOBILIZAÇÃO

Adunemat em Cáceres realiza carreata em alusão ao Dia Nacional
em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma Administrativa
Assessoria

A

Associação dos Docentes da
Unemat (ADUNEMAT),
convocou na última semana,
toda sua categoria de docentes para
somar forças no Dia Nacional em
Defesa do Serviço Público e contra a
Reforma Administrativa. Na data,
servidoras e servidores públicos de
todo o país, das esferas municipal,
estadual e federal prepararam um
calendário unitário de lutas contra a
reforma administrativa
encaminhada pelo governo federal.
Para isso, marcaram para esta
quarta-feira (30) a realização de
ações de protesto e esclarecimentos
à população em todo o país.
Segundo o Sindicato, a
intenção das mobilizações é dialogar
com a sociedade e mostrar a
importância do serviço público
diante da ofensiva do governo de Jair

Bolsonaro e do Congresso Nacional
em tentar desqualificar os
servidores.
Em tramitação na Câmara
dos Deputados, a PEC 32/2020 da
reforma administrativa, apresentada
pelo presidente no dia 3 de setembro,
ataca a categoria e enfraquece a
concretização das políticas públicas
nas esferas federal, municipal e
estadual. É, além de tudo, a PEC do
fim dos serviços públicos no Brasil,
legalizando a transferência das
atividades para o setor privado,
prejudicando toda a população
brasileira que depende dos serviços
públicos gratuito e de qualidade.
Durante a Assembleia Geral
da categoria, realizada no dia 21 de
setembro, a diretoria da Adunemat,
por meio de seu Presidente
Domingos Sávio, orientou suas

subseções a promoverem atos
públicos como carreatas e a
distribuição de informações, que
transmitam o conteúdo prejudicial e
ameaçador ao estado social e
democrático de direito, dentro da
realidade possível de cada subseção.
A recomendação também foi manter
todas as medidas de segurança
recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), como o
distanciamento, uso de álcool em gel
na higienização das mãos e uso
obrigatório de máscaras.
Em Cáceres, a subseção,
juntamente com outras entidades
representativas, mobiliza-se em uma
carreata, com saída às 8h30, na
Unemat Campus Jane Vanini. A
carreata segue em direção à Caixa
Econômica Federal da cidade, onde
será finalizada com um ato público.
Durante o ato, o microfone estará
aberto para falas de representantes e
população em geral, sempre com o
objetivo de alertar todos e todas
sobre esse grande ataque do governo
bolsonaro.
Em Cuiabá, docentes da
Unemat sindicalizados à Adunemat
participarão da programação
promovida pelo fórum Sindical dos
Servidores Públicos de Mato
Grosso. A programação inicia às 8h,
com uma série de panfletagens em
diversos bairros da capital,
encerrando a programação no
período da tarde, com uma grande
carreata que terá concentração para
saída às 14h, na guarita da
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT).
Além de Cuiabá e Cáceres,
outras cidades com subseção da
Adunemat também terão atos contra
a Reforma Administrativa. Em
Tangará da Serra, a programação
conta com uma grande carreata, com
saída às 14h, na Havan (Av. Brasil).

Leste (4.008), Cáceres (2.831) e
Campo Novo do Parecis (2.691).
Em Cáceres, de acordo
com o Boletim de ontem, 28, do
Hospital São Luiz, nas últimas 24
horas 3 pacientes de 41, 66 e 74
anos vieram a óbito em
decorrência da doença. A unidade
hospitalar informou ainda, que 18
pacientes estão internados, sendo
16 confirmados e dois suspeitos
para Covid-19. Desses 11
pacientes estão na enfermaria e
sete estão internados na UTI.
Quanto a classificação de
risco, todos os 141municípios do
Estado estão com risco baixo para
o novo coronavírus, essa é a
segunda vez, que nenhuma
cidade de Mato Grosso foi
classificada com risco muito alto
ou moderado.

ARTE COMO ELO

IFMT promove live com compositor digitar vencedor
de Oscar de Melhores Efeitos Visuais no Cinema
Assessoria

O

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato
Grosso, IFMT, por meio do
Projeto Arte como Elo realiza
nesta terça-feira (29), às 14 horas
(horário de MT), a atividade
"Todos Juntos Grandes Elos - A
importância dos efeitos visuais
no cinema".
O evento on-line aberto à
comunidade contará com a
participação especial do
compositor digital português,
Ricardo Ferreira vencedor do
Oscar de Melhores Efeitos
Visuais em 2015 e 2016 com as
premiadas produções
cinematográficas de ficção
científica Interstellar e ExMachina.
Em realização
multicampi, o projeto
coordenado pelo professor de
artes Eduardo Machado dos
Santos, do campus do IFMT de
Alta Floresta, em conjunto com a
professora Simone de Miranda do
Campus Campo Novo dos
Parecis e os professores Célio
Jonas Monteiro, do Campus

Cáceres – Prof. Olegário Baldo;
Paulo Sérgio Costa do Campus
Sinop e Sebastião Nolasco Jr do
Campus Confresa, foi aprovado
em edital de fomento à extensão
do IFMT. O projeto conta com a
participação da professora de
Danças Dramáticas, Circe
Macena, do Instituto Federal do
Ceará, IFCE - Campus Fortaleza.
A iniciativa voltada para
docentes-artistas e estudantes de
diversos campi do IFMT e
comunidade, promove atividades
formativas com intercâmbio de
saberes e práticas em arte, nas
suas diversas modalidades e
linguagens.
Inscrições para
certificado pelo site
https://www.even3.com.br/artec
omoelo2020
Transmissão ao vivo pela página
do facebook do projeto
https://www.facebook.com/artec
omoelo , com interações e
perguntas pelo canal do
youtube:
https://www.youtube.com/chann
el/UC4jC7OymiLosZeeKqH6KDw
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PLANEJAMENTO

Eduardo foi contratado para reestruturar o departamento de futebol do Tigre

Mixto começa reestruturação para 2ª
divisão do Campeonato Mato-grossense
A Gazeta
Foto: Assessoria

O

Técnico do Mixto Eduardo Henrique

SÉRIE D

Após derrota para o Goiânia, União
joga amanhã (30) contra o Vitória

técnico Eduardo chegou para tentar vaga à Copa
Henrique deu início ao do Brasil do próximo ano na
seu novo trabalho à Copa FMF, torneio seletivo
que acabou sendo cancelado
frente do Misto.
Contratado no início do p e l a F e d e r a ç ã o M a t o mês de junho, só agora ele está grossense de Futebol (FMF).
Diante de todos os
podendo colocar em prática
todo o seu planejamento no problemas com o surgimento
da pandemia do novo
Alvinegro da Vargas,
Vindo de um
coronavírus, agora o
que este ano amargou
ótimo trabalho
Mixto
aposta todas as
o descenso à Segunda
junto às divisões
suas fichas no
D i v i s ã o d o
de base do
Campeonato Estadual
Campeonato MatoCuiabá, Eduardo
Sub-19, competição
grossenses de 2021.
foi contratado
que
ainda precisa ser
Vindo de um para reestruturar
ótimo trabalho junto o departamento c o n f i r m a d a p e l a
entidade.
às divisões de base do
de futebol do
Apostando na
Cuiabá, Eduardo foi
Tigre
o
r
g
a
n
ização do
contratado para
torneio de base, que
reestruturar o
departamento de futebol do dá duas vagas à Copa São
Paulo de Futebol Júnior em
Tigre.
janeiro
de 2021, Eduardo
Tem a autonomia do
novo presidente mixtense, o Henrique já tem uma semana
advogado Vinícius Falcão, de trabalho com a equipe sub19.
eleito em maio.
De início, o técnico

Só Notícias

O

U n i ã o
d e
Rondonópolis
amargou a primeira
derrota no Brasileirão Série D,
para o Goiânia jogando no

estádio Luthero Lopes, em
partida válida pela segunda
rodada da competição.
A equipe do estado de
Goiás marcou 2 e os donos da
Foto: Assessoria

União é derrota por 2X1 pelo Goiânia

Cáceres-MT, 29 e 30 de setembro de 2020

casa descontou fazendo um.
Aos 22 do primeiro
tempo, Dugaia aproveitou
falha do goleiro Neneca e abriu
placar. O União descontou aos
31 minutos, com Dinei, que
bateu firme e rasteiro no canto
direito do goleiro Matheus.
Já nos 14 minutos do
segundo tempo, o Goiânia
ampliou com Caio Wilker que
aproveitou sobra da defesa.
O gol que garantiu os
três pontos da rodada foi
marcado por Bruno Bahia de
cabeça. O próximo confronto
do União será contra o VitóriaES, no estádio Luthero Lopes,
na quarta-feira (30), às 16h.
Já o Goiânia encara o
Águia Negra, no estádio
Valdeir Oliveira, às 18h, no
mesmo dia.
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Flores multicoloridas a querida Ana
Leny Monteiro que celebrou data nova
recebendo o carinho especial dos amigos
nas redes sociais. Que Deus lhe
presenteie com um ano recheado de
saúde e felicidades. Feliz Aniversário!!!

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede descanso. Se
puder, tire este dia para relaxar,
cuidar de si mesmo,
especialmente de suas emoções.
Procure olhar para si mesmo
integralmente, corpo, emoções,
mente e espírito e integre as muitas faces de seu
ser. O Sol em Libra em tenso aspecto com Quíron
em Áries indica dias em que você estará mais
voltado para curar feridas deixadas por alguns
relacionamentos.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede distanciamento dos
compromissos de trabalho. Hoje
é um dia que, se puder, deve
cuidar de sai mesmo, de sua saúde
integral, através de atividades
que unam mente e corpo. Se fizer
isso, sua produtividade aumentará
consideravelmente. O Sol em seu signo e em
tenso aspecto com Quíron em Áries indica dias
em que você deve estar atento a feridas do
passado que ainda refletem no presente.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede distanciamento
dos compromissos com uma
equipe de trabalho. Não é um
bom momento para começar
um novo projeto nem de formar
uma nova equipe. Um amigo
pode precisar de sua ajuda e apoio. O Sol em
Libra em tenso aspecto com Quíron em Áries
indica dias em que você deve cuidar com mais
carinho de sua saúde integral. Procure meditar.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede descanso e
relaxamento, além de
distanciamento dos problemas do
coração. Se um romance ou um
filho tem dado trabalho, dê um
tempo a eles e a si mesmo.
Procure cuidar de si mesmo, de sua energia vital.
O Sol em Libra em tenso aspecto com Quíron em
Áries indica dias de maior envolvimento com
suas emoções, com algumas feridas ainda abertas
que devem ser curadas neste momento.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede distanciamento
das responsabilidades de
trabalho e dos compromissos
que envolvem um projeto ou
plano de negócios. Tire pelo
menos um período para
descansar e cuidar de si mesmo. O Sol em Libra
em tenso aspecto com Quíron em Áries indica
dias em que você estará mais voltado para curar
seu coração. O amor pode ser o centro de sua
atenção.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede distanciamento do
barulho social e maior
envolvimento com sua
interioridade. Estar em casa
junto dos seus pode ser sua
melhor escolha. Os trabalhos em home office
podem esperar. Tire este dia para descansar, se
puder. O Sol em Libra em tenso aspecto com
Quíron em Áries indica dias de maior
envolvimento com um amigo, que pode estar
passando por um momento difícil.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede que você tire este
dia, ou pelo menos algumas
horas dele, para dedicar-se ao
equilíbrio mental e espiritual.
Você pode praticar a meditação, o
yoga ou dedicar-se a leitura de temas voltados
para a espiritualidade. Procure relaxar e
descansar. O Sol em Libra em tenso aspecto com
Quíron em Áries indica dias de interiorização e
reflexão sobre feridas do passado. É hora de curálas.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede que você tire um
dia para distanciar-se de
acordos, negociações, reuniões
de trabalho e estudos. Hoje
apenas descanse, pois você está
precisando e hoje, as coisas tendem a não
apresentar os resultados que você espera. Adie
compromissos. O Sol em Libra em tenso
aspecto com Quíron em Áries indica dias de
maior envolvimento com dificuldades antigas
de trabalho.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede que você tire este
dia ou apenas algum tempo para
refletir e mergulhar em seu
mundo emocional. Este pode ser
um momento de limpeza de
pessoas e situações tóxicas que
têm invadido seu coração. Deixe no passado o
que lá deve ficar. O Sol em Libra em tenso
aspecto com Quíron em Áries indica dias em que
você pode sentir dificuldade na comunicação.
Reflita sobre feridas do passado.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede distanciamento de
assuntos que envolvem dinheiro,
seja um novo investimento, um
financiamento, um pedido de
empréstimo ou aumento. Não é
hora de negociações e acordos
que envolvem o aumento de sua renda e lucros.
Apenas adie para amanhã. O Sol em Libra em
tenso aspecto com Quíron em Áries indica dias de
maior envolvimento com questões que envolvem
a cura através da espiritualidade.

A Lua fica fora de curso em
Peixes e pede distanciamento da
vida social e proximidade
apenas de pessoas que partilham
de sua intimidade. Não é um
bom momento para reuniões
para discutir parcerias e sociedades, muito
menos DRs com seu amor. Deixe tudo para
amanhã e apenas descanse. O Sol em Libra em
tenso aspecto com Quíron em Áries indica dias
em que você deve evitar gastos irrefletidos.
Economize.

A Lua fica fora de curso em seu
signo e pede que você tire este dia
apenas para descansar, para fazer
nada, para relaxar. Busque o
distanciamento de problemas e
compromissos, apenas cuide de
si mesmo, se possível, através de atividades que
unam mente e corpo. O Sol em Libra em tenso
aspecto com Quíron em Áries indica dias de
interiorização e limpeza de sentimentos e
emoções do passado. É hora de curar antigas
feridas.

Destaque Especial ao poeta e escritor cacerense, Odair José,
que lançou o livro “Contos e Pensamentos do Poeta
Cacerense”, que retrata histórias, aventuras e momentos que
contemplam a regionalidade da cultura cacerense. O leitor
deslumbrará histórias como: O travesti da Avenida São Luis, O
marido de Geraldo, O homem da Cabeça de Borracha, O
menino da Praça da Feira, O Minhocão, e muito mais da
cultura mato-grossense. Vale conferir, o livro pode ser
adquirido pelo e-mail odairjsilva79@gmail.com e/ou pelo
telefone (65) 99813-6036.

Festejou ontem data nova, o empresário
e rotariano Thiago de Lucas que recebeu
os parabéns dos familiares, amigos e
clientes. Vida longa, repleta de
realizações e saúde é o que lhes
desejamos.

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

***********
Nosso Bom dia com
votos de uma semana
produtiva ao
rotariano Leandro
Martins, Assessor do
D e p u t a d o Va l m i r
Moretto, que vem
fazendo um brilhante
trabalho junto aos
pequenos produtores
da nossa região. É isso
aí, competência e
c o m p ro m e t i m e n t o
você tem de sobra.
Bom trabalho!!!

Um super mega feliz aniversário ao amigo de
longas datas Renylson Pouso dos Santos que
marca mais um golaço no placar da vida.
Que a data se reproduza por muitos anos,
sendo sempre comemorada com saúde são os
votos desta coluna.
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