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By Rosane Michels

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de interiorização e 
aumento da sensibilidade, de 
mergu lho  em emoções  
profundas e romantismo. O 

período é ótimo para iniciar relacionamentos 
afetivos. Por outro lado, se estiver envolvido 
em transações financeiras, seja minucioso e 
atento.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
d i a s  d e  m o v i m e n t o  
a g r a d á v e l  n o s  
r e l a c i o n a m e n t o s ,  

especialmente os afetivos. Você está mais 
sensível e sua maneira de se comunicar, 
c o n e c t a d a  a o  s e u  c o r a ç ã o .  U m  
relacionamento romântico pode começar a 
qualquer momento.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias em que você pode decidir 
começar a cuidar com mais 
carinho de sua saúde integral. 

Uma nova dieta e um programa de práticas 
que unam mente e corpo, pode estar em sua 
agenda. No trabalho, os relacionamentos 
tornam-se mais agradáveis.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias  de  romant ismo e  
sensibilidade ainda mais 
aflorada. O período pode 

estar relacionado com um novo romance, 
com uma pessoa gentil e emotiva, que 
atravessa seu caminho. O relacionamento 
com os filhos, caso os tenha, passa por um 
período de acolhimento.

Mercúrio em Escorpião recebe 
um ótimo aspecto de Netuno 
em Peixes indicando dias de 
interiorização e necessidade 
de distanciamento e solitude. 
Nesta fase, você vai priorizar a 

vida doméstica e o convívio familiar. No 
entanto, não é um bom momento para as 
coisas práticas, como começar uma reforma 
ou comprar um imóvel.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de maior envolvimento e 
maior atenção a projetos 
sociais, pois você estará numa 

fase de preocupação com o bem estar de 
todos. O período é ótimo para apresentar 
novos projetos profissionais e planos de 
negócios, mas tome cuidado com o excesso 
de sensibilidade.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias em que você deve tomar 
cuidados redobrados com suas 
finanças. Não é um bom 

momento para envolver-se em transações 
comerciais e financeiras; adie novos 
investimentos, pedido e empréstimos e 
financiamentos. Esta é uma fase de 
economias.

Mercúrio em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Netuno 
em Peixes indicando dias de 
romantismo e necessidade de 
estar junto de seu amor. Se 
estiver só, é possível que 
esteja mais carente e com 

isso, pode abrir seu coração naturalmente. 
Tome cuidado apenas com intrusos, fique 
atento. Um romance pode começar a 
qualquer momento.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de maior envolvimento 
com os amigos, pois seu 
coração estará mais aberto 

para eles. Sua fala e emoções estão 
conectadas e sua sensibilidade aflorada. O 
dia pode ser confuso para projetos em 
equipe e, se puder, adie novos contatos 
comerciais.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de maior sensibilidade e 
necessidade de envolvimento 
com sua vida espiritual. 

Práticas espiritualistas são benvindas neste 
período, que é ótimo para aprofundar a 
meditação. Bom também para o estudo de 
temas espiritualistas. 

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de acolhimento e 
sensibilidade entre amigos. 
Sua maneira de se comunicar, 

está conectada às suas emoções e isso vai 
facilitar novas amizades. Não é um bom 
momento para envolver-se em acordos e 
negociações de projetos e contratos.

Mercúrio em Escorpião 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes indicando 
dias de interiorização e 
n e c e s s i d a d e  d e  
distanciamento e solitude. O 

período é ótimo para planejar novos projetos 
ou executar trabalhos sozinho, nos 
bastidores. Por outro lado, este é um ótimo 
momento para aprofundar as práticas de 
meditação.

HORÓSCOPO********** **********

Sempre de bem com a vida, Allyne 
Oliveira de Lima que festejou data 
natalícia no domingo, recebendo o 
carinho especial do rol de amigos. Que 
Deus lhe abençoe com um ano de paz, 
amor e prosperidades.  

Festejando data nova 
Maria Célia Almeida. 
Muitas felicidades 
para você por esse dia 
especial, que você 
possa ter muitos anos 
de vida felizes e 
abençoados. Que seu 
coração esteja sempre 
em festa. Parabéns!!! 

***********

***********

Amigos, familiares e colegas se reuniram 
ontem para festejar o niver de Plínio 
Samaclay, a quem enviamos os parabéns 
acompanhado com votos de saúde e 
muitos anos de vida.  

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

Comemorou mais um aninho com direito a bolo, vela, docinhos  
e o tradicional Parabéns, a princesinha Maísa Carvalho 
Mendes, que recebeu o carinho todo  especial da madrinha 
Adriana Mendes Merotti, dos papais Marco e Anelisa e das 
maninhas no aconchego do lar. Que Deus lhe presenteie com 
muitos anos repletos de alegrias, saúde e muito amor.  

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

Figas para a gatinha Elena que encanta 
com seu sorriso e com seu jeitinho meigo. 
Que você cresça com muita saúde e que a 
vida lhe proporcione muitas felicidades. 
Beijinhos desta coluna!!! 

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

No país do faz de conta, a gente 
Conta Outra, faz  a conta e ela, não bate, 
exceto na cabeça e bolso do consumidor, 
nós, que sempre pagamos a conta, que não 
é faz de conta, e sim, o suor do 
trabalhador, sem índice se vida digna no 
reino tupiniquim. 

O tema nos voltou à baila, com a 
galopante escalada do custo de vida nos 
últimos meses no patropi, sem bônus ao 
brasileiro de classe média ou pobre, 
encurralados num beco sem saída. 

E a desculpa esfarrapada dos 
grandes ainda é a pandemia, que se 
realmente causou parte desta tragédia 
d i r e c i o n a d a ,  n ã o  c h e g o u  a o s  
empoderados do governo e seus 
apaniguados. 

Veja o leitor que no último 
semestre, segundo dados fidedignos do 
IBGE, o básico da mesa do consumidor 
foi às alturas do insuportável. O óleo de 
soja subiu 65,8%; o arroz, 51,72%; feijão, 
21,15%; o litro de leite, 32,75%; a farinha 
de trigo do pão nosso de cada dia, 13,76%; 
a carne, variando do boi ao porco e frango, 
de 13 a 45% e o tal INPC, o Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor 
previsto para este ano, é de apena 4,10%, a 
taxa Selic, o fake percentual de 2,29% 
com uma inflação de tão somente 3,02%. 

Impossível nesta salada defasada 
de números, a gente acreditar que 
moramos num país sério, que ainda se 
pode confiar nos governantes centrais. 

Veja que enquanto se fala em crise 
na hora de dividir o pão, deveres e 
direitos, o PIB (produto interno bruto), 
sobretudo do agronegócio, cuja produção 

é básica da mesa do consumidor, nada 
justifica como tal.

Dados da CNA mostram uma 
safra de grãos 2020/2021, de 268 milhões 
e 700 mil toneladas em soja, milho, arroz e 
feijão, ficando difícil explicar a teoria da 
oferta e procura de Thomas Maltus, 
exceto, a tradução de país rico e povo 
pobre. O chocante é que este povo 
humilde trabalhador, paga a conta que não 
soma em bônus a quem de direito. 

Nessa geografia da fome diversa 
daquela de Josué de Castro na década de 
40, os refugiados da pandemia, a 
expiatória da crise, desempregados, 
desempresá r ios ,  a s sa l a r i ados  e  
remediados se somam no pagar a conta, 
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Está chegando a data mais 
importante e que representa o melhor 
período de vendas tanto em volume como 
em faturamento para alguns setores como 
varejo e serviço e com ela a esperança do 
aumento de resultado no final de ano.  

É uma data marcada pela emoção, 
com forte apelo cultural e simbólico de 
manifestação de carinho e reforço dos laços 
familiares afetivos que se manifesta com a 
tradição de ir às compras e trocar presentes. 

Este ano, entretanto, o Natal 2020 
chega envolto a um cenário econômico de 
incerteza e de desemprego consequência da 
crise gerada pela pandemia do Covid-19 que 
irá refletir e impactar na intenção de compra 
do consumidor.  Conforme pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Offer 
Wise Pesquisas o cenário atual apresenta 
uma queda de 22% na intenção de compra 
do consumidor, quando comparada ao 
mesmo período em 2019. 

É claro é um percentual que 
representa redução importante se 
comparada ao último ano, mas, mesmo 
assim, o Natal ainda será a data de retomada 
das vendas, depois de um jejum repleto de 
adversidades e desafios. 

A pesquisa apontou que 54% dos 

brasileiros pretendem dar presentes no Natal 
da Pandemia. Estamos falando de um 
universo de 90 milhões de pessoas. 
Entre os consumidores da amostra, 23% 
ainda não se decidiram se irão adquirir 
presentes e, 22% disseram que não irão 
manter a tradição de dar presentes. Dentro 
deste grupo a principal justificativa deste 
ano, para 24% é o fato de estarem 
desempregados e, para 22% seria por não 
terem dinheiro. 

Vamos falar sobre aquele percentual 
de pessoas que irão as compras, ou seja, 
aqueles que devem comprar. A pesquisa 
mostra que a quantidade de presentes 
permaneceu varia entre dois a quatro 
presentes, com ticket médio, ou seja, o valor 
a ser investido em cada presente será em 
torno de R$ 109,00. É claro que esse valor 
oscila para cima ou para baixo dependendo 
da classe social do consumidor e de outros 
fatores como sexo, faixa etária e etc. 

Vale destacar que no que se refere a 
forma de pagamento 85% das pessoas que 
farão compras neste Natal pretendem pagar 
à vista, desses 57%   em dinheiro e 36% no 
cartão de crédito. 

Sobre os mimos de Natal as roupas 
permanecem na dianteira no que se refere a 
preferência de compra com 57%. Na 
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EDITORIA

COVID-19
Mato Grosso registra 155.452 casos 
confirmados da Covid-19, com 4.097 
óbitos em decorrência da doença. Foram 
notificadas 528 novas confirmações. Dos 
155.452 casos 5.106 estão em isolamento 
domiciliar e 145.814 estão recuperados. 
Entre os casos confirmados, suspeitos e 
descartados para a Covid-19, há 138 
internações em UTIs públicas e 127 em 
enfermarias públicas. Dentre os dez 
municípios com maior número de casos de 
Covid-19 estão: Cuiabá (33.782), 
Rondonópolis (11.516), Várzea Grande 
(11.021), Sinop (8.181), Sorriso (6.651), 
Lucas do Rio Verde (6.099), Tangará da 
Serra (6.004), Primavera do Leste (5.205), 
Cáceres (3.601) e Nova Mutum (3.253). 

CONCURSO À VISTA
Em live, o presidente Jair Bolsonaro, 
juntamente com o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, André Mendonça, 
anunciou para 2021, concurso Polícia 
Federal (PF) e da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). “Já está tudo acertado. No 
ano que vem devemos ter dois concursos: 2 
mil vagas para a Polícia Federal e 2 mil 
vagas para a Polícia Rodoviária Federal, 
também. E eu tenho dito à equipe 
econômica que isso é investimento.” 
Completando a fala do presidente, o 
ministro ainda mencionou o aval para o 
concurso da Polícia Penal, que deve ofertar 
300 vagas. 

LEILÃO GADO
Estão abertas até o final da manhã desta 
terça-feira (24) os lances para aquisição de 
oito lotes de gado. Ao todo, 434 animais 
entre machos e fêmeas, provenientes de 
ações de segurança pública na repressão ao 
tráfico de drogas, estão disponíveis para 
compra. Os bovinos estão em uma fazenda 
no município de Santo Antônio de 
Leverger. Cada lote vem com uma 
quantidade de animais definida, peso 
médio e identificação de fêmea prenha. O 
leilão é organizado pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), 
por meio da adjunta de Justiça (Saju).  

IPVA
Proprietários de veículos com placas finais 
6 e 7 têm até o dia 30 de novembro, o 
tributo deverá ser pago de forma integral ou 
parcelada, sem direito ao desconto. Após o 
dia 30, o valor só poderá ser quitado em 
cota única, com acréscimo de juros e 
multas. Os contribuintes que optarem pelo 
parcelamento podem dividir o valor em até 
duas vezes mensais, conforme calendário 
de vencimento. Nesses casos, o valor por 
parcela não pode ser inferior a R$ 342,00 – 
correspondente a duas UPF/MT. 

CRÉDITO FUNDIÁRIO
Após oito anos paralisado, o Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), do 
Governo Federal, foi retomado em Mato 
Grosso. O benefício que permite que 
trabalhadores rurais e sem-terra possam 
comprar terras por meio de financiamento 
com carência e a longo prazo estava 
interrompido desde abril de 2012, em 
decorrência de irregularidades de contratos 
anteriores. A retomada do programa 
ocorreu após o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar (Seaf), atuar junto ao 
departamento de gestão do crédito 
fundiário do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

sequência aparecem os brinquedos em geral 
com um percentual de 38%, seguido por 
perfumes e cosméticos com 31%, depois 
calçados com 31%. 

E quando falamos em quem vai 
recebe-los, os mais lembrados serão as os 
filhos, cônjuges e as mães. Os filhos 
continuam em primeiro lugar no quesito de 
quem receberá os presentes mais caros. 

A pandemia ainda é realidade, e ela 
vem acompanhada de muitos desafios, 
desemprego, incerteza econômica e este ano 
ainda tem o fim do auxílio emergencial 
programado para os próximos meses e isso 
tudo, é claro, produz um clima de 
insegurança para o consumidor. 

Apesar disso, o Natal 2020, 
conhecido como o Natal da Pandemia ainda 
é o principal momento de compras para os 
brasileiros e ele será responsável por uma 
movimentação que será muito importante 
para o comércio, que acredita nas vendas do 
Natal para a retomada econômica. Boas 
venda$ no Natal 2020!  
Luiz Vicente Dorileo da Silva – “SHIPU”, 
palestrante, consultor formado em 
administração com MBA Executivo 
Internacional e especialista em Marketing. 
E-mail: shipumt@hotmail.com / insta: 
@shipumt 

enquanto os grandes empresários e 
poderosos governantes ampliam seus 
impérios, onde quiçá, a onde a pandemia 
chegou, mas como avalista de seus lucros. 

Verdade, que eles não quebraram, 
estão imunes aos efeitos da nossa crise, já 
que repassaram na conta do povo os 
valores diferenciados da falha política 
econômica patropi, caolha ante a oblíqua 
visão asiática. In- fine, com o dólar 
in f lamável  nos  combus t íve i s  e  
importados, a conta do pequeno e médio 
trabalhador nunca vai bater ou fechar 
mesmo. 

E a gente nos Peg-Pags da vida, 
via aumentos e impostos sempre acaba 
pagando ela, a Conta. 

Conta Outra! 

Como chegará o Natal da pandemia 
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 Antes referência em saúde 
pública na região Oeste do Estado, 
hoje o Hospital São Luiz, em 
Cáceres, é o retrato fiel do abandono. 
Em plena pandemia, com centenas de 
infectados e mais de 100 mortes, o 
hospital fechou a ala de atendimento 
para tratamento pacientes de Covid-
19. Faltam equipamentos de trabalho 
para os profissionais de saúde e 
medicamentos básicos como 
Buscopan, Dipirona, Dramin, entre 
outros. 

 Após uma semana de sensibilização, 
orientação e prevenção, o Conselho Tutelar de 
Cáceres encerrou a primeira etapa da 
Campanha Prevenir é Legal com a visita em 35 
estabelecimentos comerciais que exploram a 
venda de bebidas alcoólicas e jogos. A ação 
desencadeada durante a semana passada foi 
efetivada em 20 bairros da cidade.

Página 03

Página 04

Foto: Corpo de Bombeiros

VITÓRIA DO 40

Um acidente ocorrido neste domingo, na MT 265, na comunidade 
de Santa Clara do Monte Cristo (Ponta do Aterro), tirou a vida de três 
pessoas, uma mulher e duas crianças. As irmãs Merilaine Alves Souza 
Justiniano (23 anos) e Emily Justiniano Nunes (6 anos), morreram na hora, 
quando o veículo em que estavam, um Fiat Palio bateu de frente com um 
Fiat Strada. O carro com a pancada capotou e parou de rodas pra cima.  
                           Página 05 

O Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, 
Cel PM Jonildo José de Assis, o Comandante do 6º Comando Regional, Cel 
PM César Augusto de Camargo Roveri e o Comandante da 23ª CIPM de 
Força Tática, Ten Cel Fábio Alves Ribeiro, inauguram hoje as 9h a nova 
sede da Força Tática em Cáceres. Instalada a Rua Davi Atala, s/n, no bairro 
Jardim Celeste, (antiga 4ª Ciretran), o prédio passou por reforma e 
reestruturação. Página 03 

NOVA INSTALAÇÃO

Nova sede da Força Tática será 
 inaugurada hoje em Cáceres 

Estrutura abriga sala de instrução, recepção, alojamento, reserva de armas   

Foto: JCC

EM CRISE

Situação está caótica no hospital   

Foto: Arquivo

SALDO POSITIVO

Conselho Tutelar encerra campanha com 
35 estabelecimentos visitados em Cáceres 

Bares e comércios que vendem 
bebidas foram visitados   

Foto: divulgação

Durante cinco dias de atuação, a operação conjunta Caseus V 
prendeu 33 suspeitos e apreendeu veículos, barcos, gerador de energia, 
entre outros equipamentos. A operação ocorreu entre os dias 16 e 20 de 
novembro e teve como objetivo o combate à exploração ilegal de minérios 
na Terra Indígena Sararé, localizada em Pontes e Lacerda. Página 05 

IMPRUDÊNCIA

Trágico acidente na Ponta do Aterro 
 deixa três mortos e quatro feridos  

Vítimas do acidente na Ponta do Aterro   

Foto: Reprodução 

PONTES E LACERDA

Operação conjunta em terra indígena prende 
 trinta e três suspeitos de garimpagem ilegal 

Policiais destruíram equipamentos e atearam fogo nos alojamentos   

Foto: Gefron

Conta Outra! 
Página 02
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 Secretaria Municipal de ATur i smo e  Cul tu ra  e  
Conselho Municipal de 

Cultura, estão com inscrições 
abertas para disponibilizar os 
recursos da Lei Aldir Blanc em 
Cáceres, como forma de auxílio ao 
setor cultural, afetados pela 
pandemia do novo coronavírus. 
Espaços culturais, grupos e artistas 

to ta l i zando  o  va lo r  de  R$  
640.864,00. Os produtos de 
conteúdo artístico-cultural poderão 
ser produzidos em uma ou mais 
linguagens artísticas e/ou segmentos 
culturais (música, teatro, dança, 
literatura, audiovisual, artes visuais, 
humor, cultura popular e tradicional, 
cultura indígena, dentre outras), em 
consonância com os critérios 

de diversos seguimentos podem se 
inscrever até o dia 30 de novembro 
para a Seleção Pública de projetos de 
f o m e n t o  à  c u l t u r a .  S e r ã o  
contempladas, caso aprovadas, o 
número de 98 propostas no valor de 
R$ 5.008,00, apresentadas por 
Pessoa Física e 10 no valor de R$ 
15.008,00, por Pessoa Jurídica de 
E s p a ç o s / G r u p o s  C u l t u r a i s ,  

simulações de possíveis ocorrências 
para atuar em apoio a tropa 
ordinária.  Já a parte operacional 
conta com recepção, alojamento 
feminino e masculino, refeitório e 
sala de reserva de arma, onde fica 
todo armamento da corporação.  

Segundo Alves Ribeiro, a 
parte externa está em construção e 
para o ano que vem estará pronta 
para o início do projeto social Jiu 
Jitsu Força Tática Pantanal, que será 
desenvolvido pela polícia e será 
destinado a crianças carentes do 
município.  

Para o comandante, essa 
nova estrutura, representa uma 
importante melhoria nas condições 
de atendimento ao público e de 
trabalho para os 35 policiais 
militares que atuam junto a Força 
Tática.  

 Comandante Geral da OPolicia Militar do Estado de 
Mato Grosso, Cel PM 

Jonildo José de Assis, o Comandante 
do 6º Comando Regional, Cel PM 
César Augusto de Camargo Roveri e 
o Comandante da 23ª CIPM de Força 
Tática, Ten Cel Fábio Alves Ribeiro, 
inauguram hoje as 9h a nova sede da 
Força Tática em Cáceres. A 
cerimônia de inauguração deve 
contar com a presença da cúpula da 
polícia, além de autoridades do 
poder executivo, legislativo, 
judiciário, empresários e imprensa.   

Instalada a Rua Davi Atala, 
s/n, no bairro Jardim Celeste, (antigo 
prédio da 4ª Ciretran), o prédio 
passou por reforma e reestruturação, 

que proporcionou além de amplo 
espaço, uma estrutura completa que 
possibilitará uma melhor atuação da 
atividade policial. A nova sede 
possui uma área de 2.500 m2, sendo 
600 m2 de área construída sendo 
es t ru turada em duas  áreas :  
administrativa e operacional. A área 
administrativa conta com salas do 
comando e sub comando, do 
administrativo e uma sala destinada 
a instrução diária dos policiais, o que 
difere do antigo prédio que não 
contava com esse espaço.  

De acordo com o Cel Alves 
Ribeiro a sala de instrução foi um 
ganho imenso a corporação, pois 
sendo um grupo de apoio necessitam 
estar sempre em treinamento e 

de acordo com a categoria 
pretendida: Pessoa Física, Pessoa 
Jurídica ou Representante de 
G r u p o s / C o l e t i v o s  s e m  
personalização jurídica. 

Pa ra  i n fo rmações  e  
esclarecimentos: Telefones: (65) 
3222-3455; WhatsApp: (65) 9 
8427-8127. O edital completo e 
seus anexos podem ser baixados no 
l i n k :  
http://www2.caceres.mt.gov.br/ed
ital-cultura-caceres-lei-aldir-
b l a n c /  ( C o m  i n f o r m a ç õ e s  
assessoria)

específicos definidos no Edital, e 
comporão a programação de difusão 
da  cu l tu ra  no  contex to  do  
enfrentamento ao COVID – 19, 
através do Edital Cultura Cáceres – 
Lei Aldir Blanc;  As inscrições 
podem ser feitas de forma presencial 
em horário comercial,  na Secretaria 
de Turismo e Cultura, ou ainda, on-
line com inserção de todos os 
documentos obrigatórios,  pelo link 
https://caceres.1doc.com.br/b.php?
pg=wp/wp&itd=5  selecionando no 
campo "assunto" a opção EDITAL 
CULTURA CÁCERES Nº 01/2020 

Campanha e da receptividade junto 
aos comerciantes e a população, o  
C o n s e l h o  q u e  é  o  ó rg ã o  
encarregado de zelar  pelo 
cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente, darão 
prosseguimento a mais ações como 
essa, que visam orientar não só os 
estabelecimentos comerciais, mas 
também as famílias, tendo em vista 
que é dever de todos prevenir a 
ocorrência de ameaça ou violação 
dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 

De acordo com o Conselho 
para o ano que vem essa ação será 
estendida também a zona rural, 
visando a sensibilização de todos.  

Toda a ação teve o 
acompanhamento da Polícia 
Militar e da Agente de Proteção 
Lilian. 

p ó s  u m a  s e m a n a  d e  Asensibilização, orientação e 
prevenção, o Conselho 

Tutelar de Cáceres encerrou a 
primeira etapa da Campanha 
Prevenir é Legal com a visita em 35 
estabelecimentos comerciais que 
exploram a venda de bebidas 
alcoól icas  e  jogos.  A ação 
desencadeada durante a semana 
passada foi efetivada em 20 bairros 
da cidade e segundo os conselheiros 
nenhuma criança ou adolescente 
foram flagrados, fazendo uso de 
bebidas. 

Durante as visitas foram 
entregues aos comerciantes e 
população em geral cerca de 400 
panfletos com orientações sobre a 
proibição da venda de bebidas 
alcoólicas a criança e adolescentes. 

Diante do sucesso da 

FOMENTO A CULTURA

Edital da Lei Aldir Blanc para espaços  
culturais segue com inscrições abertas 

O cadastro acontece de forma presencial ou online até o dia 30 de novembro 

Da Redação 

Inscrições seguem até 30 de novembro    

Foto: Ilustrativa

NOVA INSTALAÇÃO

Nova sede da Força Tática será 
 inaugurada hoje em Cáceres 

Da Redação 

Prédio foi todo reformado e reestruturado para abrigar a Força Tática  

 Foto: Divulgação

SALDO POSITIVO

Conselho Tutelar encerra campanha com 
35 estabelecimentos visitados em Cáceres 
Da Redação 

Panfleto foi distribuído para 400 pessoas 

Foto: Divulgação
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viabilizar a proposta. 
“Está  c laro  que essa  

empresa não dá conta de manter o 
hospital. Essa situação de penúria já 
se arrasta há vários meses. E, no final 
quem paga o pato é a população. Se 
não houver uma intervenção 
estadual ou federal, certamente, o 
hospital baixará as portas”. 

A direção da empresa Pró-
Saúde que administra o São Luiz 
atribui a situação caótica ao governo 
do Estado.  
Nota do Hospital  - “O Hospital São 
Luiz informa que aguarda o 
recebimento de repasse para 
equacionar parte de seus débitos 
junto aos colaboradores, prestadores 
de serviço e fornecedores. A unidade 

informa que segue buscando junto 
aos seus credores soluções para 
superar esse período de dificuldade, 
agravado pelas consequências da 
pandemia do novo coronavírus”. 
Nota da SES  - Por outro lado, em 
Nota a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) esclarece que “os repasses 
para o Hospital São Luiz – unidade 
contratualizada pela gestão estadual 
– estão regulares até o mês de julho 
de 2020. O mês de agosto será pago 
na próxima semana. 
 Os pagamentos relativos a 
setembro e outubro de 2020 
dependem da documentação a ser 
enviada pela própria unidade 
hospitalar, que fundamenta a 
efetivação do repasse.

ntes referência em saúde Apública na região Oeste do 
Estado, hoje o Hospital São 

Luiz, em Cáceres, é o retrato fiel do 
abandono. Em plena pandemia, com 
centenas de infectados e mais de 100 
mortes, o hospital fechou a ala de 
atendimento para tratamento 
pacientes de Covid-19. 

Faltam equipamentos de 
trabalho para os profissionais de 
saúde e medicamentos básicos como 
Buscopan, Dipirona, Dramin, entre 
outros. Os salários dos médicos 
estão atrasados há mais de 6 meses e 
os dos funcionários há dois. 
Funcionários afirmam que não 
existem sequer copos descartáveis. 

“Infelizmente foi instalado o 
caos em nosso hospital” lamenta 
uma antiga enfermeira que não se 
identifica, segundo ela, para evitar 
represália. “Se não houver uma 
interferência do governo estadual ou 
federal o hospital certamente terá 
que fechar” prevê um médico sob 
anonimato.

A insatisfação é geral. E, 
nesta segunda-feira, a partir das 10h 
os funcionários, juntamente, com os 
médicos, pretendem realizar uma 
mobilização em frente ao hospital. A 
proposta é chamar a atenção da 

de coronavirus estão recebendo 
tratamento na unidade porque o 
hospital São Luiz fechou a ala de 
Covid. A Secretaria Municipal de 
Saúde admite que constantemente 
faz empréstimo de medicamentos e 
até equipamentos para o São Luiz. 

O prefeito Francis Maris 
Cruz, articula uma intervenção 
estadual ou federal para evitar o 
fechamento do hospital. Ainda hoje 
ele estará mantendo contatos com 
representantes dos governos 
estadual e federal, no sentido de 

população e as autoridades para o 
grave problema. 

“É até vergonhoso dizer 
i s s o .  M a s ,  é  a  r e a l i d a d e :  
infelizmente, temos colegas que 
estão passando necessidade. O 
salário está atrasado, o vale 
alimentação, que antes socorria, não 
está saindo há três meses. E, além 
disso, não existe sequer previsão do 
pagamento do13º salário” reclama 
um enfermeiro. 

A direção do Hospital 
Regional confirma que os pacientes 

A a t e n ç ã o  a o s  b a i r r o s  
per i fér icos  também é um dos 
compromissos de Mazé para Cáceres. 
“Muitas crianças dos residenciais Minha 
Casa Minha vida brincam na rua, isso 
mostra quanto o poder executivo esteve 
ausente nos bairros. O valor arrecadado 
dos impostos é usado pra maquiar o 
centro da cidade e os bairros distantes 
são abandonados”, diz Mazé. Nunca na 
história da Câmara de Vereadores de 
Cáceres, uma mulher negra havia 
ocupado o cargo de vereadora. 

O resultado da Eleição de Mazé 
aconteceu poucos dias antes do Dia da 
Consciência Negra, comemorado nesta 
sexta-feira (20). “Isso é um fato 
histórico, quando uma professora 
antirracista, feminista e anti machista 
c o n s e g u e  s e r  e l e i t a .  A  
representatividade de uma mulher negra 
na câmara importa sobretudo para a 
identidade das nossas crianças”, 
completa ela. 

De acordo com informações do 
Tribunal Superior Eleitoral, dos 15 
vereadores eleitos em Cáceres apenas 
três se declararam pretos, outros cinco 
pardos e o restante (07) brancos. Além 
da professora Mazé, apenas uma outra 
mulher foi eleita na cidade, Valdeniria 
Dutra (PSC), que se declara como parda. 

 professora Maria José da Silva A(PT) é a primeira mulher negra a 
vencer uma eleição em Cáceres. 

“Mazé”, como é conhecida na cidade, 
recebeu 432 votos e deve ocupar uma 
das 15 cadeiras do legislativo municipal 
à partir do próximo ano. 

Nascida em Cáceres, Mazé 
atua até hoje como professora na Escola 
Estadual “Dr. José Rodrigues Fontes” e 
também na escola municipal “Fazendo 

Arte”. Ao Cáceres Notícias a professora 
disse que terá um mandato dedicado ao 
r e s p e i t o  à s  m i n o r i a s  e  a o s  
desfavorecidos. “Na câmara de 
vereadores vamos levar pautas de luta 
que há muito tempo o movimento negro 
vem cobrando do poder público, o 
enfrentamento da violência contra a 
mulher além da atenção especial à 
mulher na saúde, e essas são só algumas 
das nossas pautas”, afirma a professora. 

 prefeito de Cáceres, Francis OMaris Cruz, e o secretário de 
P l a n e j a m e n t o ,  A r n a l d o  

Donizete Traldi, deram continuidade as 
entregas das escrituras dos imóveis. 

O Programa de Regularização 
Fundiária Urbana de Cáceres (Reurb), 
realizado pela Prefeitura Municipal e a 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso, entregou aproximadamente 200 
escrituras definitivas de imóveis para 
famílias, sem qualquer custo financeiro 
aos moradores. 

Os bairros contemplados foram 
o Jardim Imperial, Jardim Das Oliveiras 
e Garcez.  

As entregas foram feitas ao ar 

livre, seguindo todas as normas de 
segurança necessárias para evitar o 
contagio do Covid-19. 

O prefeito Francis, afirmou que 
as entregas continuarão. “Nós estamos 
seguindo o protocolo de entregas das 
escrituras, com todo cuidado necessário 
para evitar aglomerações”, finalizou o 
prefeito pedindo para quem não tem o 
seu terreno regularizado organizarem 
seus documentos e repassarem as 
informações aos seus vizinhos. 

“As pessoas que desejam 
ingressar com o pedido de regularização 
fundiária dos seus imóveis podem 
procurar o setor de atendimento na 
Prefeitura Municipal”. 

EM CRISE

Sem receber, médicos e servidores do  
São Luiz devem parar de trabalhar 

Faltam equipamentos de trabalho para os profissionais de saúde e medicamentos básicos 

Sinézio Alcântara/EN 

Situação está descontrolada, direção atribui responsabilidade ao governo   

 Foto: JCC

FORÇA DA MULHER

Professora Mazé é a primeira  
mulher negra eleita em Cáceres 
Assessoria 

Mazé é cacerense e se elegeu com 432 votos   

Foto: Assessoria

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa Reurb entrega cerca de  
200 novas escrituras em Cáceres 

Assessoria 

Entrega das escrituras continua no município 

Foto: Assessoria
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Carolina Pessoa Bazan e Milene 
Hurtado, tiveram fraturas e foram 
encaminhadas ao Hospital de 
Pontes e Lacerda. Já os ocupantes 
do Fiat Strada, Paulo Pachuri 
reclamava de dores abdominais e 
Mário Pachuri apresentou fratura 
no fêmur.  

O acidente aconteceu há 
cerca de 180 quilômetros de 
Pontes  e  Lacerda e  será  
investigado pela polícia para 
apurar as reais causas.  

m acidente ocorrido Uneste domingo, na MT 
265, na comunidade de 

Santa Clara do Monte Cristo 
(Ponta do Aterro), tirou a vida de 
três pessoas, uma mulher e duas 
crianças.

As irmãs Merilaine Alves 
Souza Justiniano (23 anos) e 
Emily Justiniano Nunes (6 anos), 
morreram na hora, quando o 
veículo em que estavam, um Fiat 
Palio bateu de frente com um Fiat 

Strada. O carro com a pancada 
capotou e parou de rodas pra 
cima. O filho da vítima, Luan 
Dhouglas Almeida Souza de 
apenas 2 anos, foi socorrido pelo 
resgate e encaminhado a Santa 
Casa em Pontes e Lacerda, mas 
devido a gravidade foi transferido 
para o Hospital Regional de 
Cáceres, porém não resistiu vindo 
a óbito.  

A s  o u t r a s  d u a s  
passageiras do Fiat Palio, 

epressão pode ter sido a Dcausa para o candidato a 
vereador Wilson do 

Pedro Neca ter tirado a própria 
vida. 
 D e  a c o r d o  c o m  
informações o corpo de Wilson 
foi encontrado já sem vida em 
uma propriedade rural, na quarta-
feira (18).  Wilson que foi 
candidato por Porto Esperidião 

pelo partido Podemos e obteve 
apenas 12 votos ficando como 
suplente, fato esse que pode ter 
agravado ainda mais o quadro 
depressivo. Sobre a sua morte não 
foram apresentados maiores 
detalhes. Wilson deixou 5 filhos 
de dois casamentos, o menor está 
com apenas 6 meses de vida.  

O  c a s o  s e g u e  s o b  
investigação da Polícia Civil.  

IMPRUDÊNCIA

Trágico acidente na Ponta do Aterro 
 deixa três mortos e quatro feridos  

Colisão frontal mata mãe, filho de 2 anos e irmã de 6 anos  

Da Redação 
Foto: Reprodução

urante cinco dias de Datuação, a operação 
conjunta Caseus V 

prendeu 33 suspeitos e apreendeu 
veículos, barcos, gerador de 
e n e r g i a ,  e n t r e  o u t r o s  
equipamentos. A operação 
ocorreu entre os dias 16 e 20 de 
novembro e teve como objetivo o 
combate à exploração ilegal de 
minérios na Terra Indígena 
Sararé, localizada em Pontes e 
Lacerda. 

Além da participação do 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), a força tarefa 
teve atuação da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e 
das forças especializadas da 
Polícia Militar de Mato Grosso, 

como Polícia Ambiental e 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope). 

Além da identificação e 
prisão dos 33 suspeitos, as forças 
p o l i c i a i s  d e s t r u í r a m  
acampamentos, ferramentas, 
canos, combustíveis, barcos, 
motores e diversos materiais 
utilizados para a prática de 
garimpagem ilegal. 

Entre as apreensões 
realizadas estão um total de cinco 
veículos, 12 barcos, 14 motores 
de popa, um motor estacionário e 
um gerador de energia. O 
prejuízo ao crime foi estimado em 
R$ 5 milhões, entre multas 
a p l i c a d a s  e  m a t e r i a i s  
apreendidos. Os suspeitos foram 
conduzidos para a Polícia Federal 
de Cáceres para as providências 
que o caso requer. 

PONTES E LACERDA

Assessoria 

Acampamento e maquinários foram destruídos  

Foto: Gefron

DEPRESSÃO

Da Redação 

Candidato a vereador por Porto  
Esperidião é encontrado morto  

Com apenas 12 votos, Wilson havia ficado como suplente

FOTO:WEB

06
Cáceres-MT, 24 e 25 de novembro de 2020

socorrido pela equipe do Gefron 
até as proximidades de Pontes e 
Lacerda, quando o Corpo de 
Bombeiros assumiu o socorro até 
o hospital Vale do Guaporé.

Já no hospital, os policiais 
do Gefron, foram informados 
pela equipe médica sobre o óbito 
do suspeito. 

Diante dos fatos a arma 
foi entregue na delegacia de 
polícia em Pontes e Lacerda, para 
providências que o caso requer. 

a  madrugada deste Ndomingo, 22, durante a 
Operação Hórus/VIGIA, 

em continuidade à força tarefa do 
Gefron no combate aos crimes 
transfronteiriços, na Fronteira do 
Brasil com Bolívia , uma equipe 
policial foi informada que havia 
um indivíduo portando arma de 
fogo e ameaçando populares em 
uma festa realizada na Vila 
Matão, ao chegar no local foi 
encontrada uma espingarda 

calibre 20, com uma munição 
intacta. 

Segundo re la tos  de  
populares, o suspeito diante das 
ameaças foi desarmado e 
espancado por outros populares 
que frequentavam o local.  O 
suspeito foi socorrido por sua 
esposa e seu irmão e quando 
estavam a caminho do município 
de Pontes e Lacerda o veículo que 
fazia o transporte ficou sem 
combustível ,  vindo a ser  

m homem identificado Ucomo Edilson Basílio 
dos Santos de 45 anos, 

foi encontrado morto com 
manchas de sangue na cabeça. O 
fato foi registrado na manhã desta 
segunda-feira (23), no bairro 
cidade verde em Comodoro. 

D e  a c o r d o  c o m  
informações, a Polícia Militar foi 
acionada pela técnica de 
enfermagem que foi acionada por 
terceiros para prestar socorro 
para um homem ferido. Ao 
c h e g a r  n o  l o c a l  c o m  a  
ambulância, verificou que o 
homem estava sem sinais vitais. 

A guarnição encontrou o 
homem caído no chão do quarto 
na posição sentada com uma 
lesão na cabeça e manchas de 
sangue pelo quarto no quintal e na 
rua próximo da residência. 

O local foi isolado e a 
Polícia Judiciária Civil acionada. 
A Politec de Pontes e Lacerda 
também foi solicitada. 

HÓRUS VIGIA

Festa na fronteira termina com  
homem morto por espancamento 

Populares relatam que o suspeito foi desarmado e espancado 

Pedro Miguel 

Gefron atendeu ocorrência na fronteira   

Foto: Ilustrativa

 que faz uma cidade ser Oboa para se envelhecer? 
Segundo o Instituto de 

L o n g e v i d a d e  M o n g e r a l  
Aegon/FGV é preciso ter acesso à 
saúde, cultura, habitação e até 
geração de renda. 
 Em Mato Grosso, 11 
cidades entraram no ranking dos 
500 municípios de pequeno porte 
com mais estrutura para se 
envelhecer. 

Em Mato Grosso, mais de 
10% da população tem mais de 60 
anos e com o aumento da 
expectativa de vida, nada melhor 
que procurar locais que ofereçam 
condições para se viver na 
terceira idade. 

Em primeiro lugar no 
estado está Cuiabá. No entanto, 
apesar de ser destaque em Mato 
Grosso, na comparação com 
outras cidades pequenas, a 
Capital mato-grossense fica em 
100º lugar. 

E m  s e g u i d a  v e m  
Rondonópolis (212 km ao sul de 
Cuiabá), que é 189º no ranking 
gera l .  O tercei ro  melhor  

município para se envelhecer é 
Várzea Grande (209º no geral), 
seguido por Sinop (500 km ao 
norte), que ficou na 230º 
colocação. 

Foram analisados itens 
como presença de profissionais 
de saúde, percentual de idosos 
com plano de saúde, rendimento 
médio da população, serviços 
residenciais específicos para 
idosos, quantidade de cinemas, 
índice de desenvolvimento 
humano (IDHM), entre outros.
Confira  as  11 melhores  
colocadas de MT 
1º Cuiabá - 100º no ranking 
geral2º Rondonópolis - 189º 
lugar no ranking nacional
3º Várzea Grande - 209º no geral
4º Sinop - 230º no geral
5º Primavera do Leste – 252
6º Alta Floresta - 269º no país
7º Pontes e Lacerda - 349º no 
geral
8º Nova Mutum - 355º no 
nacional
9º Campo Novo do Parecis - 369º
10º Guarantã do Norte - 383º
11º Peixoto de Azevedo - 482º 

GOLPE CERTEIRO

Homem é morto com golpes 
 na cabeça em Comodoro 

Diário Online 

Policiais militares atenderam a ocorrência   

Foto: Ilustrativa

LONGEVIDADE

Thalyta Amaral 
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marcou, abrindo o placar para 
o CSA. 

No segundo tempo, o 
Dourado tentou recuperar o 
tempo perdido e partiu pra 
tudo, incomodando o goleiro, 
porém não marcou, e o Azulão 
administrou a vitória até o 
final, com placar 1 a 0.  

Com 37 pontos, o 
Cuiabá caiu para a 5ª posição e 
o CSA com 31 pontos subiu 
para a 9ª colocação. 

Hoje (24), o Dourado 
enfrenta o Confiança em 
Aracaju, as 19h15, no Estádio 
Batistão e o Azulão recebe o 
Operário-PR, no estádio Rei 
Pelé, em Maceió.

m jogo pe la  22ª  ER o d a d a  d o  
C a m p e o n a t o  

Brasileiro da Série B, o Cuiabá 
enfrentou o CSA na noite de 
sábado na Arena Pantanal. 
Apático no jogo, o Dourado foi 
derrotado dentro de casa e está 
fora do G-4. 

O primeiro tempo foi 
sem emoções, o Cuiabá teve 
uma atuação muito inferior a 
que vinha tendo na temporada, 
já o CSA esperava em campo e 
partia nos contra-ataques 
sempre pela direita com 
Rodrigo Pimpão e Noberto. 
Num lance, Pimpão na entrada 
da área, recebeu a bola e 

estuda junto a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer a 
possibilidade de agendar jogos 
da semifinal no estádio 
presidente Eurico Gaspar 
Dutra, o Dutrinha. A obra da 
reestruturação do local está na 
reta final e já pode ser aberto. 

l a s s i f i c a d o  p a r a  Cs e m i f i n a l  d o  
Campeonato Mato-

grossense o Dom Bosco ao 
eliminar Operário Várzea-
grandense na melhor de dois 
jogos, o clube quer fazer valer 
o direto de atuar em  'casa'. 

P o r  c a u s a  d a  
indisponibilidade da Arena por 
conta do calendário do Cuiabá 
que estava disputando Copa do 
Brasi l  e  a  Série  B do 
Brasileirão, o Azulão teve que 
disputar os dois jogos das 
quartas de final no estádio Dito 
Souza, campo do 'Chicote' da 
Fronteira. 

N o  a g u a r d o  d a  
definição do futuro adversário 
na disputa por vaga à decisão 
do Estadual envolvendo União 
de Rondonópolis e Poconé 
Esporte Clube, o time treinado 
por Odil Soares começará a 
semifinal jogando como 
mandante. Por conta disso, a 

comissão técnica já solicitou 
que o ideal é atuar na Arena 
Pantanal, que dará melhor 
condição para um jogo com 
maior qualidade técnica e 
tática. 

A Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF) 

SÉRIE B

Cuiabá fica fora do G-4 após sofrer 
derrota do CSA na Arena Pantanal 

O Cuiabá teve uma atuação muito inferior a que vinha tendo na temporada

Da Redação 

Cuiabá perde por 1 a 0   

Foto: Reprodução

CAMPEONATO

Dom Bosco quer disputar semifinal do 
 Mato-grossense na Arena Pantanal 

A Gazeta 

Dom Bosco aguarda decisão  

Foto: Arquivo
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