
Acabou geral, pode desligar o 
despertador. fechar portas e janelas, jogar o 
calendário no lixo e ligar lá no trampo, que o 
trabalho já era; agora, são outros sei$entos. 
Mas, não eram outros quinhentos? Eram, 
bem o dissestes, já que enquanto as seis 
migalhas de cem pratas do erário do povo 
cair na conta, faz de conta que as contas vão 
pro Abreu, que se ele não pagar, nem eu, né 
Mané? pois é,  esquece Fórmula 1 em 
Interlagos; Oktoberfest em Blumenau; 
Réveillon; Olimpíadas; carnaval em 
fevereiro do próximo ano; Quem sabe, 
Momo sai na quadrilha junina de 2021? 
Falar nisso, o Arraia Correa e similares do 
patropi, ficou na saudade. Assim como o 
FIPe, o Boi no Rolete do aniversário da city 
e as festas do padroeiro São Luis de França, 
ou seria de Francis? Amigos Daud e Esdras, 
passa a régua e fecha a conta, põe no prego, 
com aquele cartão de Feliz Ano Novo, já 
meio velho e que já era. 

Até pros políticos, que a continuar 
as flexibilizações, só vão pras urnas no 
próximo ano. Claro, exceto aqueles que vão 
prá outro tipo de urna, sem direito a 
discursos de velório. Trocando em miúdos, 
2020 pode ser riscado do mapa, acabou, 
truco moçada, e o bode expiatório tem um 
nome: Covid-19, a Pandemia do ano em que 
a terra parou. Aliás, a tal dita cuja tem sido 
culpada de tudo que vem acontecendo desde 
as águas de março fechando o verão. 

Na conta dela 90 mil pessoas já se 
foram pro além, provando que a dita 
gripezinha de araque não perdoa nem peão? 

nem marajá graduado. No rol, carteiradas, 
álcool gel falsificado, golpes se vendas de 
respiradores e UTIs, engordando bolsos 
fundos e sujos, pacientes (haja paciência) 
nos corredores de hospitais esperando a 
morte chegar; brechas prá tentar emplacar 
na calada da noite a volta da maldita CPMF; 
milagreiros falando em vermífugos de boi, 
cloroquina anti-malária, desinfetante com 
bicarbonato, azitromicina antibiótica e os 
cambaus, até laxante, o vale tudo do serve 
nada, tudo mito. 
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Estamos prestes a tomar conhecimento 
de alguns princípios, direitos e vedações de uma 
profissão que existe deste a pré-história. E que 
para muitos, quiçá a mais importante. 

Ao detentor dessa profissão cabe zelar e 
trabalhar pelo perfeito desempenho ético do 
ofício, bem como pelo seu prestígio. Não obstante, 
aprimora continuamente seus conhecimentos e 
usa o melhor do progresso científico em benefício 
dos seus assistidos e da sociedade. Esse 
profissional guarda absoluto respeito pelo ser 
humano e atua sempre em seu benefício. Jamais 
utiliza seus conhecimentos para causar sofrimento 
físico ou moral ao ser humano.  Essa profissão, em 
nenhuma circunstância ou forma, é exercida como 
comércio; muito menos ser explorada por 
terceiros com objetivos de lucro, finalidade 
política ou religiosa. Um dos direitos do detentor 
dessa profissão é indicar o procedimento 
adequado ao seu assistido, observadas as práticas 
cientificamente reconhecidas e respeitada a 
legislação vigente. 

Por outro lado, é vedado a esse 
profissional apregoar tratamento e outros 
procedimentos sem exame direto do paciente, 
assim como consultar, diagnosticar ou prescrever 
por qualquer meio de comunicação de massa. 
Mediante o exposto, o parágrafo anterior revela de 
qual profissão estamos falando. Pois traz algumas 
normas contidas no Código de Ética Médica. Pois 
bem, é recorrente, no Brasil, em especial após o 
início da pandemia do Sars-Cov-2 vermos e 
ouvirmos pessoas das mais diferentes classes 
sociais dizer e indicar que o fármaco “x”, “y” ou 
“z” é “tiro em queda” contra esse vírus mortal. 

Até aí nada demais. Desde que, quem 
faça a indicação seja profissional da saúde, em 
especial o médico. Caso contrário, as indicações 

são apenas falácias sem comprovação científica. E 
por falar em médico é bom que se diga que para a 
Lei nº 12.842/2013, a denominação “médico” é 
privativa do graduado em curso superior de 
medicina reconhecido por instituições de 
educação superior credenciadas na forma da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
vedada a denominação “bacharel em medicina”. 
Diante disso, quem não cumprir esses requisitos e 
mesmo assim desempenhar o mister estaremos 
diante de alguém que exerce ilegalmente essa 
profissão que salva vidas. 

O exercício ilegal dessa milenar 
profissão é tratado no artigo 20, da Lei nº 
3.268/1957, quando assevera que todo aquele que 
mediante anúncios, placas, cartões ou outros 
meios quaisquer, se propuser ao exercício da 
medicina, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao 
exercício ilegal da profissão, se não estiver 
devidamente registrado. No que tange as 
penalidades, o artigo 282 do Código Penal prevê 
como crime o exercício, ainda que a título gratuito, 
a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, 
sem autorização legal ou excedendo-lhe os 
limites. Observe que a primeira parte do artigo 
citado acima diz respeito ao leigo que exerce a 
medicina, odontologia ou farmácia, sem qualquer 
diplomação universitária, ou seja, sem autorização 
legal, que é o objeto deste nosso artigo.  Agora, 
imagine você cidadão comum que não é médico, 
saindo por aí indicando, prescrevendo e 
divulgando fármacos com o propósito de obter 
lucro e visibilidade política. O que aconteceria 
com você? 

Ah! O gerundismo empregado acima não 
soa bem, mas muita coisa não tem soado bem de 
uns tempos para cá.  A resposta a nossa pergunta 
está no artigo 282 do Código Penal. É crime. 
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CORTE A VISTA
Apertem os cintos e paguem a luz.  A energia 
elétrica dos consumidores inadimplentes já 
pode ser cortada, a medida iniciou ontem (3), 
lembrando que o consumidor deverá ser 
avisado. As interrupções estavam suspensas 
por determinação da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) desde o dia 24 de 
março. Como o prazo final para a isenção 
ocorreu no sábado (1), os cortes iniciaram 
ontem, porque o desligamento de serviços 
públicos não pode acontecer nas sextas-
feiras, sábados, domingos e feriados. Fique 
alerta.  

ENERGIA/BAIXA RENDA
Segundo a Aneel, enquanto durar o estado de 
emergência da pandemia, continua proibido 
o corte para alguns grupos de consumidores. 
É o que consta no Decreto Legislativo nº 
6/2020, que também assegura o prazo até o 
final de 2020. Neste grupo estão 
consumidores de baixa renda; unidades onde 
more pessoa que dependa de equipamentos 
elétricos essenciais à preservação da vida; 
unidades que deixaram de receber a fatura 
impressa sem autorização do consumidor, 
além daquelas cobradas em locais sem 
postos de arrecadação em funcionamento 
como bancos e lotéricas, por exemplo, ou 
nos quais a circulação de pessoas seja 
restringida por ato do poder público. 

TRISTE ESTATÍSTICA
Casos de feminicídio nesse primeiro 
semestre em Mato Grosso registrou um 
aumento em relação ao mesmo período do 
ano passado. Os dados constam no relatório 
da Superintendência do Observatório de 
Violência da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. Neste ano 32 mulheres 
foram vítimas de feminicídio, enquanto que 
em 2019 houve 19 vítimas. No entanto, estes 
são dados preliminares já que durante a 
investigação dos crimes pode haver 
mudanças na autoria e motivação, podendo 
ser classificados como homicídios dolosos. 
Inclusive, o número de homicídios dolosos 
contra mulheres entre 18 e 59 anos 
apresentou redução significativa de 46%. 

FGTS EMERGENCIAL
Cerca de 5 milhões de trabalhadores 
nascidos em junho começaram a receber o 
crédito do saque emergencial do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
Serão liberados R$ 3,2 bilhões nas contas 
poupança digitais abertas pela Caixa 
Econômica Federal em nome dos 
beneficiários. O valor do saque é de até R$ 
1.045, considerando a soma dos valores de 
todas contas ativas ou inativas com saldo no 
FGTS. Cada trabalhador tem direito a 
receber até um salário mínimo (R$ 1.045) de 
todas as contas ativas e inativas do fundo. 

IVERMECTINA
O Kit profilático com Ivermectina, que 
estava sendo entregue na SICMATUR, 
continua sendo distribuído, mas agora o 
consumidor que ainda não retirou seu 
medicamento pode comparecer nos Postos 
de Saúde e fazer a retirada mediante triagem 
e orientações.  

E a pena é de detenção, de seis meses a 
dois anos e se o crime é praticado com o fim de 
lucro, aplica-se também multa.  Além disso, você 
cidadão comum, ainda pode ser penalizado com a 
pratica de outro crime, o charlatanismo, previsto 
no artigo 283 do mesmo Código.  Ademais, não 
precisa ser um conhecedor da teoria dos crimes 
para saber que o exercício ilegal da medicina é um 
crime de perigo presumido, onde a nossa 
cambaleante saúde pública é colocada ainda mais 
em perigo.  Saúde em perigo é igual paciente em 
açoite. Sendo assim, seja um paciente vigilante, 
pois sua vigilância corrobora com o verdadeiro 
médico.  Então, se você é uma dessas pessoas que 
não se enquadram na legislação que autoriza 
prescrever ou propagandear fármacos, o melhor a 
fazer é no máximo indicar as receitas da vovó que 
são à base de água e placebo. 

Pois mesmo aqueles que foram 
acometidos por uma gripezinha, devem procurar 
orientação médica para receberem o tratamento 
correto. Não saia por aí prescrevendo, porque o 
fármaco que foi  bom para você não 
necessariamente surtirá os efeitos desejados em 
outra pessoa.  Evite essa prática, caso contrário 
você poderá ser um “cliente” do artigo 282 do 
Código Penal. A não ser que você tenha uma boa 
relação com a Advocacia Geral da União, 
evitando, inclusive, de cair nas garras da Fatou 
Bensouda.  Em tempo, outras profissões tais como 
o dentista e veterinário também podem prescrever 
medicamentos. Aquele último deve tomar cuidado 
quando for prescrever medicamento à Rhea 
americana araneipes. 

Enfim, com toda essa balbúrdia, 
Asclépio deve estar se revirando no túmulo. Se é 
que ele está lá! 
___***Claiton Cavalcante, é Contador. 

Se conselho valer, não compensa 
tentar nada disso, sob pena de poder morrer 
antes e culpar o Covid-19, que em se 
havendo brechas, entra com tudo em 2021, 
sempre ímpar, como seus efeitos letais. In-
fine: Melhor mesmo, botar a máscara na 
cara (boca e nariz), manter a focinheira nas 
ruas, copiar para-choque de caminhão 
mantendo distância, cumprimentar amigos 
quinem japonês, álcool gel nas mãos e, 
...esquecer 2020, que este ano já era, sem 
nunca ter sido; Bom Dia! 

Morvan e Pilatus ou a Loquacidade Circunstancial? 

Feliz Ano Velho (?) 
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 Prefeitura de Cáceres editou Ao Decreto 416/2020, que 
flexibiliza algumas medidas 

restritivas de prevenção à Covid-19. 
A flexibilização se deu em virtude do 
rebaixamento da classificação de 
risco do município de “Muito Alto” 
para “Alto”, bem como a diminuição 
da taxa de ocupação dos leitos de 
UTI e a instalação de dez novos 
leitos em Pontes e Lacerda, fato esse 
que diminui a regulação de pacientes 
para Cáceres. 

Além disso a habilitação de 
5 novos leitos em Cáceres e a 
previsão de mais 30 leitos no 
Hospital Regional. As novas 
medidas adotadas levam também em 
consideração a queda na Taxa de 
Crescimento da Contaminação, bem 
como as deliberações do Comitê de 
E n f r e n t a m e n t o  a o  N o v o  
Coronavírus.  

O novo decreto altera o 
horário do toque de recolher e 
também prorroga o prazo de 
vigência do mesmo. Ele passa a ser 
no período compreendido entre as 
22h e 5h até o dia 9 do corrente mês. 
Dentro desse horário, está proibida a 
circulação de pessoas nas vias 
públicas do município. Já os serviços 
d e  d e l i v e r y  d e  a l i m e n t o s  
permanecem com atendimento até as 
23h, com a devida identificação dos 
entregadores.  

O toque de recolher, que 
estava previsto para terminar no 

ambiente/natural e deverão ser 
comercializadas exclusivamente via 
delivery, drive-thru e retirada em 
balcão, sendo expressamente vedado 
a permanência de clientes para 
consumo no local.   

O s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
comerciais essenciais e não 
e s s e n c i a i s ,  d e v e r ã o  
obrigatoriamente, funcionar com a 
observância dos protocolos de 
higiene para a prevenção da Covid-
19, asseguradas nos decretos 
estaduais e municipais, podendo o 
s e u  d e s c u m p r i m e n t o  g e r a r  
notificações e multas aplicadas pelos 
órgãos competentes.  

domingo (2), agora, seguirá por mais 
uma semana. Podendo o prazo ser 
p ro r rogado  dependendo  do  
panorama na cidade. 
A circulação de pessoas em praças 
públicas, parques, jardins, quadras, 
eventos coletivos, inclusive o cais do 
Rio Paraguai e Praia do Daveron, 
ficam terminantemente proibidos 
durante o toque de recolher, e aos 
sábados e domingos.  

D e  a c o r d o  c o m  o  
documento, permanece proibido a 
comercia l ização de  bebidas  
alcoólicas refrigeradas, sendo 
permitida somente a venda das 
b e b i d a s  e m  t e m p e r a t u r a  

todos os eventos sediados no Plenário 
continuarão sendo transmitidos por 
meio da página oficial da Câmara no 
Facebook. 

De acordo com o presidente 
Rubens Macedo, o Legislativo irá 
m o n i t o r a r  c o n s t a n t e m e n t e  o  
funcionamento das medidas para 
garantir a segurança e a saúde de todos. 
“A Câmara se organizou, e mesmo de 
maneira reduzida e com teletrabalho, 
foram realizadas Sessões Ordinárias e 
Extraordinárias e Audiências Públicas, o 
que permitiu que as atividades do 
legislativo continuassem, através das 
ferramentas de videoconferência para 
evitar aglomerações e garantir a 
segurança de todos”, finaliza. 
(Com informações Assessoria) 

 om o fim do prazo do Cteletrabalho e à suspensão do 
ponto eletrônico, bem como o 

fim do recesso parlamentar, a Câmara 
Municipal de Cáceres retomou ontem 
s e u  e x p e d i e n t e  r e g u l a r  c o m  
funcionamento das 7h as 13h. A medida 
foi anunciada pelo presidente da câmara, 
vereador Rubens Macedo.  

A retomada das atividades está 
seguindo os protocolos sanitários 
recomendados pelas autoridades de 
saúde, buscando garantir a segurança de 
funcionários, vereadores e população 
que comparecer à sede do legislativo.

Todos  deve rão  u t i l i z a r  

máscaras  durante  o  tempo de 
permanência nas dependências da 
Câmara, mantendo o distanciamento e a 
higienização das mãos com álcool em 
gel. 

Na reabertura do Legislativo o 
atendimento presencial ao público e 
todas as outras atividades comuns ao 
Poder Legislativo, inclusive as Sessões 
Ordinárias nas noites de segunda-feira já 
estão acontecendo. 

Nesta quinta-feira já está 
marcada para às 18h, uma audiência 
pública, que debaterá as alterações no 
Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) de Cáceres, lembrando que 

ós colocamos este VEEMENTE REPÚDIO nos jornais de Cáceres – MT, na NRádio, no Facebook, no WhatsApp, mandamos entregar ao Bispo de Cáceres-
MT. Dom Jacy Diniz Rocha.  

Por que este repúdio?  
É muito preocupante ver pessoas que se dizem pastores, mas não respeitam a 
DEMOCRACIA, vivem de MENTIRAS e querem com os seus oportunismos ajudar a 
implantar no Brasil, o COMUNISMO VERMELHO, destruidor dos mais nobres 
VALORES DOS SERES HUMANOS, principalmente as nossas LIBERDADES.  

Além dos 152 bispos que assinaram a carta mentirosa e repugnante, mais 1058 
entre padres, freis e diáconos, apoiaram este desserviço não só aos católicos, mas a todo o 
Brasil e aos brasileiros trabalhadores do BEM. O BEM haverá de vencer o MAL, os 
ESQUERDOPATAS inescrupulosos. 

Repúdio aos bispos e padres Comunistas Vermelhos Esquerdopatas, que não 
fazem parte da VERDADEIRA IGREJA CATÓLICA e não respeitam a DEMOCRACIA 
BRASILEIRA.  

Vai o REPÚDIO VEEMENTE de um casal de Cáceres-MT: Dr. Rafael M. 
Vilela, médico há mais de 50 (cinquenta) anos e ainda em plena atividade profissional e 
sua esposa Zilda Vilela, professora aposentada, casados há mais de 50 (cinquenta) anos.  

Este VEEMENTE REPÚDIO vai aos bispos e padres Comunistas Vermelhos 
Esquerdopatas, que assinaram a CARTA em total desrespeito, não apenas com o 
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mas com cada cristão católico do Brasil; 
sentimo-nos realmente tristes e enojados.  

Estes bispos e padres signatários desta maldita e mentirosa carta só podem estar 
a serviço da NOVA ORDEM MUNDIAL, que não pensam na dignidade dos SERES 
HUMANOS e na salvação de suas ALMAS. 

Infelizmente o Bispo de Cáceres-MT. Dom Jacy Diniz Rocha, bispo de São 
Luiz de Cáceres, MT e o Padre Jair Fante de Cáceres MT. fazem parte dos signatários 
desta Carta Mentirosa e Infame. 

Parafraseando o meu colega médico da Bahia Dr. Augusto Césare - Cremeb 
9623:  “Em boa parte de nós, católicos um pouco mais antigos, está presente de forma 
vívida a eleição de Karol Wojtilla, após o curto período de João Paulo I. Não tínhamos 
ideia do que representaria a eleição de um Bispo Polonês para o Trono de São Pedro, mas 
era possível prever que nada ficaria como antes. João Paulo II mudou a história do mundo. 
Seu papel na queda do Império Soviético, na libertação, não só da Polônia, mas de todos os 
países do Pacto de Varsóvia, foi o maior milagre que uma geração inteira presenciou. 

João Paulo II devotou todo seu honroso papado a libertar povos inteiros do 
regime totalitário do Socialismo, ao mesmo tempo em que confortou seus fiéis, pacificou 
a Igreja Católica e divulgou a mensagem cristã de paz, solidariedade e justiça.  A história 
está cheia de exemplos de virtude da Igreja Católica, assim como temos nossos exemplos 
perversos de tempos sombrios como a Inquisição. Mas a Igreja sempre se manteve firme 
no seu plano de evangelizar. 

Sim, realmente o Brasil atravessa um difícil período.  
Atribuir como causa principal dessa “tempestade perfeita” as ações do Presidente da 
República não é justo! Em que pese toda crise de saúde e econômica, o Governo Federal 
tem demonstrado extremo zelo e competência até onde foi permitida a abrangência de 
suas ações. Bilhões de reais distribuídos na maior ajuda econômica da história, bilhões de 
reais disponibilizados para governadores e prefeitos como auxílio, tanto para o combate 
do coronavírus, como para manutenção da máquina administrativa. Permanecendo, ao 
mesmo tempo, com a conclusão de obras públicas, fornecimento de insumos médicos e 
quase dois anos sem denúncias de corrupção no Governo Federal.  

Suas ações não puderam ser maiores por conta de empecilho jurídico (STF) que 
alocou as medidas restritivas aos governos estaduais e municipais. Mas vocês sabem de 
tudo isso! 

Os senhores falam de “desmandos, inércia e omissão no combate às mazelas 
que se abateram sobre o povo brasileiro.”   Em que país os senhores viviam nos últimos 
anos? Onde os senhores estavam quando o país foi saqueado por políticos inescrupulosos 
ao longo de décadas?   Não me recordo de cartas duras divulgadas nacionalmente 
criticando governos anteriores que levaram o país à beira do caos social e econômico. 

Será que, somente agora, se deram conta da falta de leitos de UTI e de 
respiradores? O déficit de leitos de UTI na rede pública remonta há muitos anos, ou os 
senhores achavam que isso não existia?   O Brasil amarga as últimas posições na 
avaliação do PISA há muitos anos, mas de uma hora para outra, as nobres eminências se 
dão conta do grau de analfabetismo de nossa população.” 

Nascemos e fomos criados em berço católico e pretendemos continuarmos 
católicos.  Confirmamos o nosso VEEMENTE REPÚDIO a esta CARTA MENTIROSA, 
que atribui tantas coisas ruins ao melhor Presidente dos últimos anos, além de mostrar 
uma conveniente indiferença com os anos de petismo no Brasil.  

A outra injustiça é com seus próprios fiéis. Homens e mulheres honrados como 
nós, que se sentem desprezados por nossos pastores, que ao invés de zelar por todas suas 
ovelhas, preferem doutrinar e fazer lavagem cerebral nas ovelhas desavisadas.   Assim 
como nós, milhões de brasileiros católicos não se sentem representados por essa missiva.  
Católicos da VERDADEIRA IGREJA:
Dr. Rafael M. Vilela –médico                                                                                                                 
Sra. Zilda Vilela – professora aposentada

COVID-19

Novo Decreto flexibiliza medidas e altera o
horário do Toque de Recolher em Cáceres

Dentro desse horário, está proibida a circulação   de pessoas nas vias públicas do município 

Da Redação 

Toque de Recolher permanece por mais uma semana   

Foto: Divulgação 

EXPEDIENTE NORMAL

Câmara de Cáceres retoma atividades  
regulares com atendimento presencial 
Da Redação 

Vereador Rubens Macedo – Presidente da Câmara   

Foto: Arquivo

NOTA DE REPÚDIO 
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By Rosane Michels

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
intensa atividade na vida 

social, mesmo que seja através das redes. 
Um projeto inovador, pode pedir a criação 
inesperada de uma nova equipe de trabalho, 
liderada por você. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
mudanças repentinas em 

projetos profissionais e planos de negócios. 
Uma notícia inesperada pode chegar, 
relacionada à sua carreira, que trará 
mudanças importantes ao seu caminho 
profissional. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em 
Touro marcando um período 
de mudanças repentinas e 

positivas em sua filosofia de vida. Você 
pode receber um insight ou conectar-se a 
um novo caminho espiritual, relacionado 
a temas da Nova Era. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em 
Touro marcando um período 

de emoções intensas e mudanças e 
mudanças  repent inas  de  a lguns  
sentimentos, que trará uma forte sensação 
de libertação. Não tente controlar o que 
sente, pois esta é uma oportunidade única! 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
r e v o l u ç õ e s  e m  s e u s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
Se estiver só, uma pessoa diferente de todas 
pode surgir e uma relação meio maluca, 
pautada na liberdade, pode começar. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em seu signo, 
chega em tenso aspecto com 
Urano em Touro marcando um 
período de intensas e variadas 
atividades, de ansiedade e 

impulsividade ainda mais altas e de 
mudanças repentinas, que podem envolver a 
vida pessoal ou a profissional. Lembre-se de 
respirar fundo.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
intensa atividade social, que 

pode acontecer através das redes. Pessoas 
diferentes, com vidas pautadas na 
autonomia e liberdade podem surgir. Você 
estará imensamente criativo.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
emoções intensas, que vão 

remetê-lo a um passado infantil e deixar no 
passado emoções que hoje, só atrapalham e 
trazem complicações à sua vida. É hora de 
destruir tudo o que tenta destruí-lo. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em 
To u r o  m a r c a n d o  u m  

período em que você deve ter muito 
cuidado com suas finanças e com qualquer 
transação financeira. Não é um bom 
momento para novos investimentos, pois 
há risco de perdas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
e m o ç õ e s  i n t e n s a s  e ,  

possivelmente, instáveis. Você se sente 
inseguro e com muita dificuldade de 
discriminar e compreender o que sente. Há 
uma agitação interna difícil de controlar. 
Procure respirar fundo e meditar. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
movimento intenso em sua 

rotina, que vai exigir muito esforço para 
conseguir organizá-la. Procure criar uma 
agenda maleável, pois os imprevistos 
podem surgir, um atrás do outro. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Aquário, chega em tenso 
aspecto com Urano em Touro 
marcando um período de 
i n t e n s a  a t i v i d a d e ,  d e  

necessidade de movimento e de ansiedade e 
impulsividade perigosas. Respire muitas 
vezes antes de agir ou reagir, pois hoje, mais 
do que nunca, seu pavio está bem curto. 

HORÓSCOPO********** **********

Abraço mais que especial a Lucas 
Washington Rondon Barbosa, presidente 
do RotaKids que festejou mais um ano de 
vida e recebeu o carinho dos pais 
Washington (foto) e Naiara, da maninha 
Naualy e família rotária. Desejo que este 
ano seja muito feliz, repleto de surpresas 
encantadoras e muitas vitórias. Hoje 
brindamos pela sua vida, Saúde e Paz! 

Felicitações ao casal Othon Carvalho e 
Denise SantAnna, que celebraram 25 anos 
de união. Rogamos ao Criador que a chama 
desse amor nunca se apague e que essa data 
possa ser comemorada por muitos anos.  

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

Fluidos positivos ao aniversariante 
Tonny Mendes, com votos de felicidades e 
desejos que aproveite ao máximo a vida. 
Que nunca lhe falte motivos para sorrir, 
amor, saúde e amizade. Feliz Niver 
querido! 

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

A alegria foi marca registrada do aniversário da querida 
Fernanda Almeida, que recebeu o carinho da família no 
aconchego do lar. Que Deus lhe conceda muito amor, saúde e 
conquistas. 

Com ligeiro atraso, mas em tempo 
parabenizamos Vanderson de Jesus, que 
trocou de idade ao som do tradicional 
parabéns cantado pela família e colegas da 
PM.  Que Deus lhe conceda saúde, paz e 
felicidades.  Na foto com a esposa e filho. 
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suspeitos C.S.S. (55 anos); E.R. 
(58 anos) e H.P. (57 anos).  

Os policiais encontraram 
03 galos que estavam amarrados, 
mas nenhum dos det idos  
assumiram a propriedade dos 

o sábado, policiais Nacabaram com uma rinha 
de galo em Cáceres, após 

denúncia via CIOSP pela Agência 
Regional de Inteligência – ARI. A 
competição ilegal acontecia em 

uma propriedade rural, localizada 
próximo ao frigorífico 3M. De 
acordo com a polícia, a maioria 
das pessoas que estavam no local 
fug i r am no  momen to  da  
abordagem, sendo detidos os 

animais. No local ainda foi 
apreendido uma churrasqueira, 
um isopor com espetinhos e 
cervejas, além de diversos itens 
usados na rinha.  

Policiais da Força Tática 
que compareceram no local 
realizaram uma varredura e 
localizaram E.G.P. de 25 anos que 
estava escondido e acabou 
relatando a equipe que estava 
somente participando da rinha de 
galo.   Na varredura foi 
localizado também um veículo 

Fiat Uno, de cor vermelha e com 
placas de Cáceres que estava 
abandonado em uma estrada 
secundária, nas proximidades do 
frigorífico, porém o condutor não 
foi identificado.  

Segundo consta, cerca de 
20 pessoas participavam da 
competição e com a chegada da 
polícia, evadiram-se do local 
levando os galos, porém na 
correria alguns animais foram 
deixados na estrada que dá acesso 
à propriedade. 

urante  f i scal ização Dostensiva na BR-070, 
p o l i c i a i s  d a  P R F  

apreenderam uma carga de 
aproximadamente 20 quilos de 
substância análoga a pasta base 
de cocaína.  
 A apreensão se deu na 
madrugada de domingo, minutos 
após a meia noite, quando a 
equipe realizou a abordagem do 
veículo VW Saveiro, de cor 
vermelha, com placas de Ji 
Paraná-RO conduzido por um 
homem de 32 anos.  

Ao iniciarem as vistorias 
e checagem de praxe, os policiais 
encontraram fundos falsos 
preparados para o transporte de 
entorpecente, onde estava 
escondido a droga.

Diante  dos  fa tos  o  
condutor esclareceu que havia 
sido contratado na cidade de 
Goiânia-GO para buscar o 
entorpecente na cidade de Ji-
Paraná e a mercadoria seria 

entregue em Ilhéus na Bahia. 
N a  o p o r t u n i d a d e  o  

suspeito afirmou que não 
c o n h e c i a  n e n h u m  d o s  
contratantes e que toda a 
negociação foi realizada por meio 

de mensagens de texto.  
A  o c o r r ê n c i a  f o i  

encaminhada a Polícia Civil de 
Cáceres para as providências que 
o caso requer.

o l i c i a i s  m i l i t a r e s  Plibertaram na madrugada 
de sábado (01), um casal 

que havia sido sequestrado, em 
São José dos Quatro Marcos. Na 
ação rápida, foram presos em 
flagrante dois suspeitos. 

O s  a g e n t e s  f o r a m  
informados do roubo em 
andamento em uma propriedade 
rural na Comunidade de Santa 
Luzia.  O imóvel estava revirado, 
os donos da casa desaparecidos e 
uma caminhonete S10 prata, 
tinha sido roubada. 

Após constatação do fato, 

foi traçado estratégias pela 
equipe, que lograram êxito 
encontrando o casal em uma área 
de mata, na cidade de Glória 
D'Oeste. 

Durante o procedimento, 
a dupla responsável pelo 
sequestro foi rendida e detida. 
Eles carregavam um revólver 
calibre 38 com 6 munições, sendo 
três deflagradas, duas picotadas e 
uma intacta, uma espingarda 
calibre 32, com 2 munições, 
dinheiro e joias.  A S10 foi 
recuperada pela equipe do Gefron 
na cidade de Porto Esperidião.

Foto: PMMT

THE END

Após denúncia, policiais militares 
descobrem rinha de galo em Cáceres 

Competição ilegal estava sendo realizada em uma propriedade rural 

Da Redação 

Fiat Uno abandonado em estrada foi guinchado   

Foto: PMMT

NO FLAGRA

Homem é preso transportando 
 20 kg de cocaína em Cáceres 

Da Redação 

Droga estava escondida em compartimentos adaptados no veículo  

Foto: PRF

Arma, dinheiro, joias encontradas com os suspeitos   

NO XILINDRÓ

PM liberta casal sequestrado e prende  
dois em São José dos Quatro Marcos 

Redação c/ Assessoria 
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 P rev idênc ia  dos  As e r v i d o r e s  d o  
município de Cáceres, 

o PreviCáceres, irá fechar o 
ano com um déficit de R$ 300 
milhões, mesmo com o 
a u m e n t o  d o  d e s c o n t o  
previdenciário de 11% para 
14%. 

PreviCáceres teve nota C, a 
mais baixa. Foram avaliados 
gestão, transparência, situação 
financeira e atuarial. 

Entre os problemas 
apontados pelo ISP está que a 
arrecadação é insuficiente para 
o  p a g a m e n t o  d a s  
aposentadorias e pensões e que 

 O alerta foi dado pelo 
p re fe i to  F ranc i s  Mar i s  
(PSDB). 

Em julho o Ministério 
da Economia divulgou o Índice 
de Situação Previdenciária 
( I S P )  d o s  ó r g ã o s  d e  
p r e v i d ê n c i a  d o s  e n t e s  
federa t ivos ,  no  qua l  a  

 oi preso pela Polícia FRodoviária Federal 
(PRF) um homem de 

68 anos, que possuía um 
mandado de prisão por estupro 
de vulnerável. A prisão ocorreu 
durante fiscalização na BR-
174, em Pontes e Lacerda. 

Quando por volta das 
11h30, equipe de PRFs 
abordou um ônibus que fazia 
itinerário de Criciúma/SC à 
P o r t o  Ve l h o / R O .  A o  
entrevistar os passageiros, foi 
encontrado um homem que 
possuía um mandado de prisão 
em seu desfavor, emitido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre, em 2017, tendo 
validade até 2037. 

A segunda prisão,  
aconteceu por volta das 23h45, 
q u a n t o  p o l i c i a i s  a o  
fiscalizarem um ônibus com 
itinerário de São Paulo/SP a 
Porto Velho/RO, se depararam 
com uma passageira de 24 anos 
que possuía dois mandados de 
prisão em aberto. Um deles de 
associação para o tráfico e o 
outro por tráfico de drogas, 
ambos emitidos pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo e com validades até 2038 
e 2039. 

As duas ocorrências 
foram registradas na sexta-
feira (31) e encaminhadas para 
Polícia Civil de Pontes e 
Lacerda 

se nada for feito o problema 
continuará pelas próximas 
décadas. 

“Diante do cenário 
a t u a r i a l  a  r e f o r m a  d a  
previdência será inevitável 
para garantir a sustentabilidade 
do plano de benefício, assim 
como reequilibrará o custo da 
previdência no orçamento 
municipal”, disse o prefeito em 
comunicado oficial. 

O prefeito defende a 
reforma da Previdência para os 
servidores municipais, tendo 
em vista que as medidas 
tomadas até então não foram 

suficientes para suprir o 
d e f i c i t .  E l e  c i t o u  n o  
comunicado medidas como 
realização de concurso,  
cassação de incorporações 
inconstitucionais nas carreiras 
e não parcelamento dos débitos 
previdenciários. 

Apesar de não informar 
os parâmetros em que a 
reforma será feita, Francis 
adianta que os municípios 
devem seguir o que foi feito em 
âmbito federal, ou seja, 
aumentar a idade e o tempo de 
c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  
aposentadoria. 

PREVIDÊNCIA

Francis alerta que PreviCáceres fecha 
o ano com déficit de R$ 300 milhões 

O prefeito defende a reforma da Previdência para os servidores municipais 

Thalyta Amaral/GD 

Prefeito Francis Maris  

Foto: Reprodução

MANDADO EM ABERTO

Dois são presos pela PRF durante 
 fiscalização a ônibus em Lacerda 
Redação c/ Assessoria 

Acusado de estupro agora está atrás das grades  

Foto: PRF
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superamos as expectativas, uma vez 
que a escola está situada em bairro 
periférico da cidade, e muitas 
famílias não têm acesso à internet, e 
alguns alunos se alocaram em sítios 
ou fazendas, neste período de 
pandemia”. 

Conforme a professora, o 2º 
envio acontecerá a partir dessa 
semana, quando os alunos que 
devolveram as atividades para a 
avaliação dos professores terão a 
devolutiva, e na mesma data, 
receberão novas atividades. Para 
e l a ,  “ A e x p e r i ê n c i a  e s t á  
p r o m o v e n d o  u m  i n t e n s o  
movimento e envolvimento dos 
professores,  coordenadores,  
direção, funcionários do apoio e 
administrativo, bem como da SME; 
e os pontos considerados frágeis 
serão revisados, de forma que 
garanta a agilidade e eficácia nos 
procedimentos para os próximos 
envios”, declarou. 

Nas escolas do campo a 
coisa não é diferente, professores e 
equipe de apoio têm dedicado com 
carinho na confecção de materiais 

para a entrega das próximas 
atividades, relatou um dos diretores 
das escola do campo, professor 
Wender Curvelho das Flores, da 
EM Laranjeira: “Ressalto que nas 
escolas do campo, mesmo com as 
limitações com relação ao acesso à 
internet, nossos alunos estão se 
sobressaindo e encontrando formas 
para buscar o conhecimento, o que é 
de suma importância para a sua 
construção crítico-reflexiva; e 
nossos profissionais estão se 
aprimorando e se adequando às 
novas ferramentas de trabalho ( 
grupos de whatsapp, vídeo-aulas 
maravilhosas, entre outras ações). 
Realmente, é uma satisfação ver 
tudo acontecer e perceber que a 
Educação ganha um novo rumo, 
dando mais visibilidade ao mundo 
tecnológico dentro do ambiente 
escolar, de forma positiva!”. 

Sem sombra de dúvidas, há 
muito a se fazer! No entanto, para 
o(a) professor(a) da escola pública,  
em especial,  reinventar-se é uma 
constante! Ser criativo é quase um 
lema! 

(4.320), Rondonópolis (3.370), 
Lucas do Rio Verde (2.953), 
Tangará da Serra (2.341), 
Sorriso (2.286), Sinop (2.131), 
Primavera do Leste (1.847), 
Nova Mutum (1.493) e Pontes e 
Lacerda (957).  

De acordo com o Boletim, 
Cáceres  tem  790 casos  
notificados para a Covid-19, 548 
estão em monitoramento, 37 
pessoas perderam a vida para a 
doença e 205 pessoas estão 
curadas. 

O documento ainda 
aponta que um total de 53.156 
amostras já foram avaliadas pelo 
Laboratório Central do Estado 
(Lacen-MT) e que, atualmente, 
restam 4.618 amostras em análise 
laboratorial.  
Cenário nacional  - Nesta 
segunda-feira (03), o Governo 
Federal confirmou 2.750.318  
casos da Covid-19 no Brasil e 
94.665  óbitos oriundos da 
doença. No levantamento do dia 
anterior, o país contabilizava 
94.104 óbitos e 2.733.677 casos 
c o n f i r m a d o s  d e  p e s s o a s  
infectadas pelo coronavírus.  

 Secretaria de Estado de AS a ú d e  ( S E S - M T )  
notificou, até a tarde desta 

segunda-feira (03), 55.156 casos 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 
1.927 óbitos em decorrência do 
coronavírus no Estado e 25 
mortes nas últimas 24 horas.  

Foram registradas 1.716 
n o v a s  c o n f i r m a ç õ e s  d e  
coronavírus no Estado. Dos 
55.156 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 

18.709 estão em monitoramento e 
34.520 estão recuperados.  

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 291 internações em 
UTIs públicas  e  309 em 
enfermarias públicas. Isto é, a 
taxa de ocupação está em 78,57% 
para UTIs adulto e em 34,95% 
para enfermarias adulto. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
C o v i d - 1 9 ,  e s t ã o  C u i a b á  
(12.096), Várzea Grande  

No comecinho da noite do sábado, 
01, por volta das 19 h, a Polícia 
Ambiental de Cáceres foi acionada 
para atender uma ocorrência na Rua 
Izolina Atala, no Bairro Jardim do 
Trevo, onde em uma residência o 
volume do som muito alto estava 
perturbando a vizinhança. 

Após a denúncia e de posse 
d o  e n d e r e ç o  o s  p o l i c i a i s  
imediatamente foram até o local e 
constatou a veracidade dos fatos, em 
seguida a equipe realizou a aferição 
dos ruídos com o aparelho 
decibelímetro e constatou estar 
acima do volume permitido por lei, 
com isso, a proprietária da 
residência, de 57 anos, foi conduzida 
até a delegacia para as devidas 
providências. 

O  a p a r e l h o  d e  s o m  
a p r e e n d i d o  f o i  e n t r e g u e  a  
companhia de Polícia Ambiental. 
Um dos vizinhos relatou aos 
policiais que essa situação ocorre 
com frequência e que inclusive já 

registrou boletim de ocorrência 
contra a mesma em virtude desses 
fatos. 
OUTRO CASO  - Pouco mais da 
meia noite, já na madrugadinha de 
ontem, 03, a Polícia Ambiental 
recebeu informação que em uma 
residência, localizada na Rua Bom 
Pastor, no Residencial Bem Viver, 
no Bairro junco, havia uma 
aglomeração de pessoas com 
volume do som muito alto, 
perturbando a vizinhança. 

Após a informação os 
policiais rapidamente foram até o 
local e uns 15 metros da residência o 
volume do som foi aferido pelo 
decibelímetro e constaram 72 
decibéis, comprovando estar acima 
do volume permitido por lei. 

Diante  da s i tuação a  
proprietária da residência, de 30 
anos, foi conduzida até a delegacia 
por poluição sonora e o som 
apreendido foi depositado na 
companhia de Polícia Ambiental. 

pais ainda estranham esse novo 
modo de aula, mas eles têm noção 
que, diante da pandemia, só existe 
essa saída. Quanto aos alunos, 
estes estão apreciando muito e 
tendo retorno satisfatório. Estão 
demonstrando alegria nos grupos 
de whatsapp do(a) professor(a). É 
uma coisa nova, boa, gratificante! 

Em contato com a EM 
Raquel Ramão, fomos informados 
que a escola tem distribuído os kits 
de atividades impressas desde 15 de 
julho; Para a diretora, professora 
Selenir Pinto de Souza, “O 1º envio 
de atividades não atingiu os 100% 
em todas as turmas, mas ainda 
assim, podemos afirmar que 

m função da suspensão do Ep r o c e s s o  e n s i n o  
aprendizagem em meados 

de março do corrente ano, devido à 
doença trazida pelo covid, foi 
p r e c i s o  p e n s a r  e m  n o v a s  
alternativas de ensino para os 
alunos das escolas municipais. 
Com o objetivo de retomar 
conteúdos iniciados e dar sequência 
n o s  e s t u d o s  e  a m p l i a r  o  
conhec imen to ,  p ro fe s so re s  
precisaram se reinventar para 
disponibilizar os conteúdos para os 
alunos. 

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação 
(SME), iniciou no mês de junho a 
entrega de kits de materiais 
pedagógicos para os alunos do 
ensino fundamental e médio.  
Professores elaboraram atividades 
escolares,  com objetivo de 
estimular, apoiar, fortalecer e 
mediar as aprendizagens iniciadas 
neste ano letivo, além de tentar 
manter os vínculos com a escola, 
criando uma rotina de atividades 
diárias, feitas pelos alunos em casa. 
Serão atendidas todas as turmas de 
anos iniciais e anos finais das 
ins t i tu ições  munic ipa i s  da  
Educação Básica de Ensino. 
  A SME e os gestores 
escolares fizeram uma ampla 
divulgação à comunidade, por meio 
das redes sociais; algumas escolas 
utilizaram som volante. Para 
aqueles que têm acesso à internet, é 
possível o envio de aulas remotas, 
através dos vídeos e áudios. O  kit 

pedagógico é composto de apostilas 
impressas, contendo exercícios que 
deverão ser realizados e devolvidos 
para a escola, a fim de serem 
corrigidos pelos professores. 
 É uma forma de mantê-los 
a t i v o s ,  e m  p r o c e s s o  d e  
aprendizagem, embora sabemos 
que são  tempos difíceis, que requer 
a  c o o p e r a ç ã o  d o s  p a i s  e  
responsáveis , bem como a 
flexibilidade e empatia dos 
professores e gestores escolares, 
para que tudo dê certo. 

De acordo com relatos da 
professora Benedita Pereira de 
Carvalho Silva, diretora da EMEI 
Brincando e Aprendendo, alguns 

KITS PEDAGÓGICOS

Em Cáceres, Secretaria de Educação implementa  
atividades online e impressas para alunos da rede  

O  kit pedagógico é composto de apostilas impressas, contendo exercícios 

Assessoria

Kit entregue aos alunos da rede municipal   

Foto: Assessoria

BOLETIM

Covid-19 segue avançando em MT que 
 já registra 55.156 casos e 1.927 óbitos  

Redação c/ Assessoria 

Nas últimas 24 h Mato Grosso registrou 1.716 novas confirmações  

Foto: Divulgação

PERTURBAÇÃO DO SÔSSEGO

Ambiental apreende som e conduz  
moradoras a delegacia em Cáceres 
Pedro Miguel 

Som apreendido em uma das residências   

Foto: PA

Cáceres-MT, 04 e 05 de agosto de 2020

casa, diante do Águia Negra 
( M S )  e  R i v e r  ( P I ) ,  
respectivamente. Já o Operário 
aguarda a confirmação do seu 
adversário na estreia, pois o 
CRAC (GO) não deverá 
participar do torneio, podendo 
s e r  s u b s t i t u í d o  p e l o  
Aparecidens (GO). 

O Cuiabá oficializou a 
contratação do atacante Felipe 
Ferreira, vindo da Ferroviária 
de Araraquara. 

A negociação estava 
feita e o jogador só esperava o 
final do Campeonato Paulista 
para vestir a camisa auriverde.

Ontem mesmo, o atleta 
foi integrado ao elenco que 
treina em Goiânia e no sábado 
deve enfrentar o Goiás no 
segundo jogo-treino que o 
Dourado faz no estado vizinho.

s  c o m p e t i ç õ e s  Anacionais estarão de 
volta nesta temporada 

na próxima sexta-feira (7) e a 
Arena Pantanal será o primeiro 
estádio a receber uma partida 
do Campeonato Brasileiro 
entre as Séries B e C. 
 Cuiabá e Brasil de 
Pelotas (RS) se enfrentam, às 
18h15  com os  por tões  
fechados sem a participação de 
torcedores devido à pandemia 
do novo Coronavírus. 

O Dourado também 
se rá  o  p r ime i ro  ma to -
grossense a atuar pelas 
competições nacionais. 

No final de semana dos 
dias 19 e 20 de setembro, mais 
três representantes do estado 
estarão em campo pela Série D. 

União de Rondonópolis 
e Luverdense estreiam em 

 Cuiabá venceu o OGoiás por 2 a 0, no 
estádio da Serrinha, 

em Goiânia. O amistoso foi 
preparatório para a estreia do 

Dourado no Campeonato 
Brasileiro da Série B. Os gols 
da vitória do Auriverde foram 
marcados por Auremir e 
Jenison ainda no primeiro 

tempo. 
N a  q u a r t a - f e i r a  

empatou de 1 a 1 com o 
Atlético Goianiense, em jogo-
treino disputado no Centro de 
Treinamento do 'Dragão'.  
Amanhã a delegação do 
Cuiabá retornará para a capital 
mato-grossense visando já a 
estreia diante do Brasil de 
Pelotas (RS),  confronto 
marcado para o próximo dia 7 
de agosto, na próxima sexta-
feira, às 18h15, na Arena 
Pantanal. Sem jogar desde mês 
de março, quando começou a 
pandemia do Coronavírus, o 
campeão mato-grossense corre 
con t ra  o  t empo.  F icou  
praticamente três meses sem 
poder treinar regularmente por 
conta do decreto de isolamento 
e distanciamento social em 
Cuiabá.

SEM TORCEDORES

Arena Pantanal sedia retomada dos 
 jogos do Campeonato Brasileiro 

O Dourado será o primeiro mato-grossense a atuar pelas competições nacionais

Só Notícias 

Arena Pantanal é a primeira a receber uma partida pelo Brasileiro   

Foto: Divulgação

BOLA NA REDE

Cuiabá vence amistoso contra 
 time da Série A em Goiânia 

Só Notícias 

Cuiabá vence amistoso por 2 a 0   

Foto: Assessoria/Goiás E.C
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Com o  f im do  p razo  do  
teletrabalho e à suspensão do ponto 
eletrônico, bem como o fim do recesso 
parlamentar, a Câmara Municipal de 
Cáceres retomou ontem seu expediente 
regular com funcionamento das 7h às 13h. 
A medida foi anunciada pelo presidente da 
câmara, vereador Rubens Macedo.

Página 04

 No sábado, policiais acabaram com uma 
rinha de galo em Cáceres, após denúncia via 
CIOSP pela Agência Regional de Inteligência – 
ARI. A competição ilegal acontecia em uma 
propriedade rural, localizada próximo ao 
frigorífico 3M. De acordo com a polícia, a 
maioria das pessoas que estavam no local 
fugiram no momento da abordagem. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde 
desta segunda-feira (03), 55.156 casos confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso, sendo registrados 1.927 óbitos em decorrência do coronavírus no 
Estado e 25 mortes nas últimas 24 horas. Foram registradas 1.716 novas 
confirmações de coronavírus no Estado. Página 06 

A Prefeitura de Cáceres editou o Decreto 416/2020, que flexibiliza 
algumas medidas restritivas de prevenção à Covid-19. A flexibilização se 
deu em virtude do rebaixamento da classificação de risco do município de 
“Muito Alto” para “Alto”, bem como a diminuição da taxa de ocupação dos 
leitos de UTI e a instalação de dez novos leitos em Pontes e Lacerda, fato 
esse que diminui a regulação de pacientes para Cáceres. O novo decreto 
altera o horário do toque de recolher e também prorroga o prazo de vigência 
do mesmo. Página 03 

Durante fiscalização ostensiva na BR-070, policiais da PRF 
apreenderam uma carga de aproximadamente 20 quilos de substância 
análoga a pasta base de cocaína. A apreensão se deu na madrugada de 
domingo, minutos após a meia noite, quando a equipe realizou a 
abordagem do veículo VW Saveiro. Página 04 

COVID-19

Decreto flexibiliza e muda horário 
do Toque de Recolher em Cáceres 

EXPEDIENTE NORMAL

Delivery de alimentos pode funcionar até as 23h 

Câmara de Cáceres retoma atividades  
regulares com atendimento presencial 

Câmara retomou atendimento presencial  

Foto: Arquivo

THE END

Rinha de Galo acontecia numa 
propriedade rural na cidade  

Foto: Ilustrativa

Após denúncia, policiais militares 
descobrem rinha de galo em Cáceres 

BOLETIM

Covid-19 segue avançando em MT que 
 já registra 55.156 casos e 1.927 óbitos  

Números seguem avançando em Mato Grosso  

Foto: Divulgação

TRÁFICO

Homem é preso transportando 
 20 kg de cocaína em Cáceres 

Saveiro estava recheada  

Foto: PRF 

PREVIDÊNCIA

Francis alerta que PreviCáceres fecha 
 o ano com déficit de R$ 300 milhões 

A Previdência dos servidores do município de Cáceres, o 
PreviCáceres, irá fechar o ano com um déficit de R$ 300 milhões, 
mesmo com o aumento do desconto previdenciário de 11% para 14%. 
O alerta foi dado pelo prefeito Francis Maris (PSDB). Página 05 
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