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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Projeto Lobo Guará é retomado em Cáceres em parceria
com IFMT, Polícia Ambiental e Rotary Club de Cáceres
Foto: Arquivo

Projeto inicia 6ª Turma de Monitores Ambientais

Após quase um ano em tramitação de parceria e turma selecionada, o Projeto Lobo Guará, retoma suas atividades com aula inaugural, que acontece nesta segunda-feira 16, no
auditório do Instituto Federal de Mato Grosso. A cerimônia de abertura está marcada para as 15 horas com a presença de autoridades e parceiros. Página 03

TRÂNSITO

NOVOS CASOS

Distração ao volante leva automóvel se
chocar com carro que estava estacionado

SES registra outros cinco casos
suspeitos de corona vírus em MT
Foto: Divulgação

Foto: JCC

Atitudes corriqueiras ao volante,
como o manuseio do celular, o ajuste do
rádio, abrir uma janela, estão entre as
principais causas de acidentes no
trânsito. Prova disso foi o que aconteceu
nesta quarta-feira na Rua dos Colhereiros
em Cáceres, quando o condutor de uma S
10 perdeu controle ao tentar segurar
documentos que estavam no painel do
carro.
S 10 perdeu controle e bateu
na Pajero estacionada

Página 03

Novos casos estão sendo monitorados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, nesta
quinta-feira (12), outros cinco casos suspeitos de corona vírus em Mato
Grosso. No total, são monitorados seis casos suspeitos no estado,
provenientes de cinco municípios; até o momento, não há casos
confirmados no Estado. Página 06

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Poder Judiciário vai discutir planejamento
EVENTOS
estratégico com a sociedade em Cáceres Março será marcado por extensa programação
em homenagem ao mês da Mulher em Cáceres

Foto: JCC

Planejar a Justiça hoje é garantir
o futuro amanhã. É sustentado neste
slogan, e com a participação da sociedade
civil organizada, que o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso realiza na sextafeira, 20 de março, audiência pública na
Comarca de Cáceres para discutir
propostas para a Elaboração do
Planejamento Estratégico 2021-2026 do
Judiciário estadual.

Foto: Divulgação

Comarca de Cáceres

Página 04
Palestrante Drª Ana Emília Iponema Brasil Sotero

Para além das homenagens às mulheres, a programação prevista
para o mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher prevê a
abordagem de diversos temas que vão desde a inclusão social e produtiva,
promoção da saúde, empoderamento, beleza e até o combate à
violência.Página 04

Definidas arbitragens da última
rodada da 1ª fase do Estadual
Página 08
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Carona e Corona
De repente, a gente pega
Papa incentiva sacerdotes a levar com
medo de aceitar carona de amigo
coragem a Palavra de Deus e a Eucaristia com virose e contrair Carona-Vírus;
O Papa Francisco rezou por aqueles que
sofrem a epidemia do coronavírus e pelos sacerdotes de tomar banho de ducha Corona, se
para que tenham a coragem de levar a Palavra de Deus resfriar e o exame apontar Corona
e a Eucaristia.
Vírus: de ser assaltado, levar uma
“Continuamos rezando juntos pelos
doentes, pelos profissionais de saúde, por tantas coronhada e ficar com Coronha
pessoas que sofrem essa epidemia. Rezemos ao Vírus; enfim, de ficar com aquela
Senhor também pelos nossos sacerdotes para que Carona Vírus de dengue, Chico
tenham a coragem de sair e ir ao encontro dos
doentes, levando a força da Palavra de Deus e a Ogunhê e Zica do Capeta; então,
Eucaristia, e de acompanhar os profissionais de camaradas, melhor chapar o coco de
saúde, os voluntários, nesse trabalho que estão
fazendo”, pediu o Papa. Assim indicou na Missa cachaça, que a marvada mata todo e
privada transmitida ao vivo nesta terça-feira, por qualquer vírus, só no bafo.
vontade do próprio Papa Francisco, “para permitir a
Receita do Mané Futrica, que
quem desejar de acompanhar as celebrações em união
de oração com o Bispo de Roma”, após as medidas é PHD (Profissional Habilitado,
tomadas pelas autoridades italianas para impedir a Desempregado), de água benta que
propagação do coronavírus COVID-19.
faz lagartixa sonhar que é jacaré e
As medidas aplicadas implicam a suspensão
de todas as Missas públicas na Itália, incluindo a tartaruga, aquela Cágada sem
Diocese de Roma e o Vaticano, até o próximo dia 3 de assento no Cá, se inscrever na
abril, além da suspensão de escolas, competições
Corrida do Reizinho de Cuiabá.
esportivas, fechamento de cinemas, museus,
Num quebra-gelo com
incluindo os Museus Vaticanos. Em sua homilia
pronunciada na Missa desta terça-feira, o Santo Padre cerveja Corona, aquela que já matou
disse que "ontem a Palavra de Deus nos ensinava a
reconhecer os nossos pecados e a confessá-los, mas diversos pé de cana, vacinado que
não somente com a mente, também com o coração, sou, Mané só no nome, Futrica é a
com um espírito de vergonha", e reforçou "a velha, que falar verdade não é falar
vergonha como uma postura mais nobre diante de
mal, apesar da Rosane dizer que
Deus pelos nossos pecados".
“E, hoje, o Senhor chama todos, pecadores, quando eu bater a Caxuleta, as
a dialogar com Ele, porque o pecado nos fecha em nós botas, ir pro vinagre, vou usar dois
mesmos, nos faz nos escondermos ou esconde a nossa
verdade, dentro. É isso que aconteceu com Adão, com caixões, um só prá língua.
Eva: depois do pecado, se esconderam porque tinham
Rodou a polaca galega, que

vergonha; estavam nus. E o pecador, quando sente a
vergonha, depois tem a tentação de se esconder. E o
Senhor chama: 'Vamos, venham, vamos discutir', diz
o Senhor, 'vamos falar do teu pecado, da tua situação.
Não tenham medo”, explicou o Papa.
Ao comentar a Primeira leitura do livro do
Profeta Isaías (Isaías 1,10.16-20), o Papa lembrou
que o Senhor diz que, “mesmo se os pecados de vocês
fossem como a cor de escarlate, vão se tornar brancos
como a neve. Se fossem vermelhos como a púrpura,
vão se tornar como lã”, e acrescentou: “Venham,
porque eu sou capaz de mudar tudo, diz o Senhor, não
tenham medo de vir falar, sejam corajosos mesmo
com as misérias de vocês”.
Nesse sentido, o Santo Padre contou uma
história de um santo penitente que "rezava muito. E
procurava sempre dar ao Senhor tudo aquilo que o
Senhor lhe pedia", mas um dia "ele estava um pouco
irritado com o Senhor" e disse: "Mas, Senhor, eu não
te entendo. Eu te dou tudo, tudo, e tu sempre está tão
insatisfeito, como se faltasse alguma coisa. O que
falta?”. E o Senhor lhe respondeu: “Me dê os teus
pecados: é isso que falta". Por isso, o Pontífice
incentivou a "ter a coragem de ir falar com o Senhor
com as nossas misérias". "Esse é o convite do
Senhor", disse o Papa "mas sempre há um engano: ao
invés de ir falar com o Senhor, fingir de não ser
pecadores".
Da mesma forma, ao refletir sobre o
Evangelho da Liturgia do dia (Mateus 23,1-12), o
Papa enfatizou que o Senhor censura os doutores da
lei que fazem as obras "para serem admiradas pelas
pessoas... estão satisfeitos pelos lugares de honra nos
banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas, das
saudações nas praças, como também de serem
chamados Rabbi das pessoas”. “A aparência, a
vaidade. Encobertar a verdade do nosso coração com
a vaidade. A vaidade nunca cura! A vaidade nunca
cura. Além disso, é venenosa, continua trazendo a
doença do coração, trazendo aquela dureza de
coração que te diz: 'Não, não vá ao Senhor, não vá.
Você fica'”, alertou o Papa.
Nesse sentido, o Pontífice observou que “a
vaidade é apenas o lugar para se fechar ao chamado
do Senhor. Em vez disso, o convite do Senhor é
aquele de um pai, de um irmão: Venham! Vamos
conversar, falar. Ao final, Eu sou capaz de mudar a tua
vida do vermelho ao branco”.
Finalmente, o Santo Padre concluiu sua
homilia rezando para que “essa Palavra do Senhor
nos encoraje; que a nossa oração seja uma oração real.
Da nossa realidade, dos nossos pecados, das nossas
misérias. Fale com o Senhor. Ele sabe, Ele sabe o que
somos. Sabemos disso, mas a vaidade nos convida
sempre a encobertar. Que o Senhor nos ajude”.
___***ACIDigital

quando eu vazar, vou ser cremado,
pois não sou político, senão seria
incinerado, já que não se crema
droga.
Falar em político, daqui há
sete meses, o circo das eleições será
armado, aliás, já tem malandro de
olho no voto da manezada, uns
buscando continuar mamando nas
tetas do poder e outros atrás de uma
vaga, que o pasto é bom e o povo
paga as mordomias.
E logo começam as
promessas milagreiras de dar inveja
em caciques de seitas, aqueles que
curam dor de cotovelo, mal de
corno, quebranto, espinhela caída,
unha encravada e os cambaus,
dependendo da oferta ao saco sem
fundos.
Gente, já tem biroscas de
gravatinhas prometendo curar a tal
Corona Vírus, é coisa do capeta
mesmo. Conselho do Mané Futrica,
vade retro, que milagre só de Deus
mesmo, agora se você quer fechar o
corpo, passa no boteco, que corote
vai bem.
Até algum dia, e aquele
quebra-costela do Mané Futrica,
que anda mais que notícia ruim.

EDITORIA

PROCESSO SELETIVO
A Câmara Municipal de Cáceres torna pública
a abertura de Processo Seletivo para
Recrutamento de Estagiário Remunerado para
provimento de cadastro de reserva nas áreas de
Direito e Sistema da Informação. O período de
inscrição será de 16/03/2020 a 20/03/2020, no
período das 07h00min às 13h00min e a ficha de
inscrição pode ser encontrada no edital ou
pessoalmente na Câmara, situada à Rua Cel.
José Dulce, s/n, Centro, CEP 78210-156. Não
será permitida a inscrição por via postal e só
serão aceitas as que forem preenchidas por
candidatos cursando, no momento da inscrição,
no mínimo o 2° semestre do curso de interesse.
Após preencher a ficha de inscrição, o
candidato deve protocolá-la na Câmara junto
do comprovante de matricula em instituição de
ensino superior, no curso de área de interesse.
BAZAR DA COMUNIDADE
Voluntários do Conselho da Comunidade
engajados no Projeto Bazar da Comunidade
promovem neste domingo, 15, um bazar
solidário em prol do sistema prisional de
Cáceres. O espaço para venda dos produtos –
tapetes de crochê e peças de decoração
fabricadas pelos reeducandos – será montado
no Salão da Comunidade São Francisco de
Assis na Cohab Velha, com início a partir das
17 horas. Os recursos arrecadados serão
revertidos para as metas do projeto em favor do
sistema prisional da cidade.
APLICATIVO DE TRANSPORTE
Já está operando em Cáceres a mais nova
empresa de transporte privado urbano de
passageiros Vem Comigo. O aplicativo já está
disponível para baixar no Google Play Store
para celulares android e App Store para
iphones, você também pode ligar direto na
central pelo número 65-996481200 para um
atendimento mais rápido. Mais um
empreendimento que veio pra fazer a diferença.
TÍTULO ELEITORAL I
Termina no dia 6 de maio o prazo para que
cidadãos que tiveram o título de eleitor
cancelado regularizem a situação. Em Mato
Grosso, 380.953 eleitores estão com o título
cancelado e, portanto, estão impedidos de
exercer diversos direitos civis e, ainda, podem
ter o CPF suspenso. Eleitores em situação
irregular perante à Justiça Eleitoral não
poderão votar na eleição suplementar para um
cargo de senador e suplentes, que ocorrerá no
dia 26 de abril. Isso porque para esse pleito, em
específico, o prazo para regularizar terminou
no dia 21 de fevereiro e os dados constantes no
cadastro eleitoral foram extraídos para serem
inseridos nas urnas eletrônicas e utilizados nos
cadernos de votação.
TÍTULO ELEITORAL II
Para regularizar o título, o cidadão deve
comparecer ao cartório eleitoral, preencher o
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE)
e apresentar um documento oficial com foto.
Além disso, será cobrada uma multa de R$ 3,51
por turno que o eleitor deixou de comparecer. O
prazo para fazer a solicitação termina em 6 de
maio, último dia para emissão do título e
alteração de domicílio eleitoral antes das
eleições.
QUEDA DO FPM
Os municípios de Mato Grosso receberam
nesta terça-feira (10) R$ 69,3 milhões,
referentes ao primeiro repasse do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM de março.
O valor é 13% menor se comparado ao mesmo
período do ano passado, quando foram
transferidos R$ 79,8 milhões às prefeituras. A
redução está preocupando os prefeitos,
considerando os compromissos a serem
cumpridos e a insuficiência de recursos para
atender todas as demandas. A preocupação com
a queda em relação ao ano passado se soma à
perspectiva real de valores menores nas
transferências futuras do FPM, que é a
principal fonte de receita para grande parte dos
municípios.
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CAPACITAÇÕES E CURSOS

Na sua 4ª edição, o programa acontece entre os dias 30 de março e 30 de outubro de 2020

Sebrae têm inscrições abertas para
o Programa Gestão da Qualidade
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo/Divulgação

C

om a finalidade melhorar o
modelo de gestão das
empresas e aprimorar os
processos, reduzir desperdícios,
otimizar recursos e continuar a
transformar empresas da região a
Agência Sebrae de Cáceres realiza a
4ª edição do Programa Gestão da
Qualidade. Dividido em cinco
módulos, com 80h de capacitação e
34h de consultoria individual, o
Programa Gestão da Qualidade,
conta com oficinas, cursos,
ferramentas e orientações para os
empresários aprenderem e
colocarem em ação no seu negócio.
Em Cáceres, o Programa
acontece entre os dias 30 de março e
30 de outubro de 2020 e os encontros
presenciais são na agência do Sebrae
do município sito a Av. Brasil, 402.
De acordo com a gestora do
programa em Cáceres, Cirlene
Espicaski, os negócios precisam se
manter no mercado e para isso é
preciso encontrar novas formas de se
destacar para gerar oportunidades e
competitividade. “As empresas
precisam ser inovadoras e capacitar
a sua equipe. O Programa
proporciona ideias e práticas
diferenciadas para que as empresas
possam aplica-las de acordo com a
sua realidade de mercado e
segmento”. Com base no Modelo de

Identificar os fundamentos
da qualidade nos processos,
descartar as ações inapropriadas,
definir e viabilizar estratégicas para
interferir e melhorar na qualidade
dos serviços dos produtos e dos
relacionamentos interpessoais entre
colaboradores, líderes e clientes são

alguns dos fatores que provem uma
gestão efetiva e eficaz e por meio
dela a produção aumenta e os custos
descem”, explica o consultor.
Para mais informações e
inscrições entre em contato pelo
0800 570 0800 e no site
www.mt.sebrae.com.br.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Projeto Lobo Guará é retomado em Cáceres em parceria
com IFMT, Polícia Ambiental e Rotary Club de Cáceres
Da Redação

A

Encontros acontecem na agência do Sebrae em Cáceres

Excelência em Gestão (MEG),
elaborado pela Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ), o Programa
Gestão da Qualidade incentiva e
norteia as empresas na organização
estrutural e na gestão tanto de
pessoas quanto dos processos da
empresa, por meio ferramentas
acessíveis. Um exemplo é a Matriz
Swot, que possibilita a elaboração do
diagnóstico da empresa e identifica
quais os setores que apresentam
oportunidades de melhorias.

Conforme o consultor do
Sebrae MT, Alexandre Lopes
Simplício, que vai aplicar o trabalho
em Cáceres, é muito importante os
empresários e funcionários que
participarem do Programa
implementarem os aprendizados,
pois é fundamental para o
desenvolvimento do negócio. “A
empresa é um organismo vivo e
precisa de atenção, cuidados e ações
específicas para que todos os setores
estejam saudáveis.

DISTRAÇÃO NO TRÂNSITO

Veículo estacionado é atingido por outro
carro na Rua dos Colhereiros em Cáceres
Da Redação

pós quase um ano em
tramitação de parceria e
alunos selecionados, o
Projeto Lobo Guará, retoma suas
atividades com aula inaugural, que
acontece nesta segunda-feira 16, no
auditório do Instituto Federal de
Mato Grosso. A cerimônia de
abertura está marcada para as 15
horas com a presença de autoridades
e parceiros. Em sua sexta turma, o
Projeto de Educação Ambiental
Lobo Guará, foi criado em 06 de
junho de 2012 com objetivo de
promover a Educação Ambiental
para a preservação da fauna, flora e
dos ambientes natural e urbano.
O Programa visa inserir um
conhecimento preservacionista,
promovendo uma reflexão e uma
mudança no comportamento e
hábitos que agridam a natureza,
dando ênfase à repressão do tráfico
ilícito de animais silvestres.
O projeto surgiu da
necessidade de ações voltadas à
educação do meio ambiente, com a
finalidade de conscientizar os jovens

e adolescentes para atuar na
realidade socioambiental, com
trabalho para sociedade, ajudando o
próximo. “Mais do que a
necessidade de formação
profissional e técnica, o objetivo é
despertar os jovens e adolescentes
para ver o mundo de outra maneira
por meio do uso sustentável dos
recursos naturais.
É pensar adiante, é
colaboração com a vida”, explica o
idealizador do projeto Sargento
Silva, que agradece ao IFMT por
abraçar o projeto, remodelando a
oferta, uma vez que todos os futuros
monitores serão alunos matriculados
do IFMT.
Para Reginaldo Medeiros,
Coordenador do Curso de
Engenharia Florestal do IFMT essa
parceria Rotary Club de Cáceres,
Polícia Ambiental e IFMT vem para
fortalecer o projeto, garantido e
assegurando a sustentabilidade das
ações conjuntas e a participação
desses alunos que agora estarão
sobre a nossa responsabilidade.
Foto: Divulgação

M

uitos motoristas
subestimam o perigo de se
distrair enquanto dirigem
porque associam a distração
somente ao ato de fazer ligações.
Contudo, fontes de
distração estão escondidas em
muitas outras atividades, que
frequentemente não são
consideradas importantes.
Mas especialistas alertam
que o risco de ocorrer um acidente
aumenta a partir do momento em que
os olhos se desviam da via à frente,
as mãos ficam fora do volante e os
pensamentos se dispersam daquilo
que está acontecendo no trânsito.
A prova disso foi o acidente
de trânsito registrado no final da
manhã desta quarta-feira na Rua dos

Colhereiros.
O veículo Mitshubishi
Pajero TR4, placas KAD 9096
estava estacionado em frente a
residência da proprietária, quando
foi atingido por outro automóvel.
De acordo com o relato da
proprietária N.S.R.B., ela estava em
horário de almoço em sua residência
com as crianças e sua funcionária,
quando ouviu um forte barulho e ao
sair se deparou com seu veículo em
cima da calçada com parte da
traseira destruída e o veículo S 10, de
cor branca, placa NJC 1859
causadora do acidente parado com a
lateral dianteira amassada.
O choque foi tão violento
que o Pajero se deslocou por cerca de
uns 6 metros subindo na calçada,
Foto: JCC

quase atingindo um prédio
comercial.
O proprietário da S 10,
senhor B.R.S., relatou que ao fazer a
conversão da Avenida Getúlio
Vargas para a Rua dos Colhereiros,
as pastas que estavam no painel do
seu veículo se deslocaram e na
intenção de segura-las ele acabou se
distraindo e perdendo o controle do
veículo vindo se chocar com o carro
que estava estacionado.
Na S 10 estava o
proprietário e mais dois homens,
ninguém se feriu, somente danos
materiais.
A Polícia Militar foi
acionada e compareceu no local
constatando os fatos e
encaminhando a confecção do
Boletim de Ocorrência que foi
registrado sob o nº 2020.73067.

Envolvidos na execução do Projeto Lobo Guará

Pajero atingido com a pancada subiu em cima da calçada
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A proposta é identificar as dificuldades e os anseios da sociedade mato-grossense no que diz respeito ao Judiciário

Poder Judiciário vai discutir planejamento
estratégico com a sociedade em Cáceres
P
Assessoria

Foto: TJMT

lanejar a Justiça hoje é
garantir o futuro amanhã. É
sustentado neste slogan, e
com a participação da sociedade
civil organizada, que o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso realiza na
sexta-feira, 20 de março, audiência
pública na Comarca de Cáceres para
discutir propostas para a Elaboração
do Planejamento Estratégico 20212026 do Judiciário estadual. Com
esse evento, na região oeste do
Estado, a Justiça, sob a
administração do desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha,
chega à quinta edição do Judiciário
em Movimento que tem as
audiências públicas como um dos
quatro eixos do projeto.
A audiência pública em
Cáceres, que envolve as outras nove
Comarcas do Polo II Judicial
(Araputanga, Comodoro, Jauru,
Mirassol D'Oeste, Porto Espiridião,
Pontes e Lacerda, Rio Branco, São
José dos Quatro Marcos e Vila Bela
da Santíssima Trindade), é aberta à
população, de forma geral, aos
organismos sociais e aos
representantes dos poderes públicos
desses municípios.
De acordo com o juiz
auxiliar da Presidência e
coordenador estadual do Judiciário
em Movimento, Agamenon
Alcântara Moreno Júnior, é a
oportunidade que os clientes
internos e externos do Poder
Judiciário têm para poder
efetivamente opinar, sugerir e
reivindicar melhorias na prestação

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha

dos serviços jurisdicionais.
Além da sociedade civil
organizada e dos vereadores e
gestores municipais, podem
participar da audiências pública os
magistrados e servidores do
Judiciário, membros do Ministério
Público do Estado, Defensoria
Pública, Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Mato Grosso,
Associação Mato-grossense de
Magistrados (Amam), e os
sindicatos e associações que
representam os servidores da Justiça
estadual.
E os interessados em sugerir
propostas para uma Justiça mais
acessível, célere e eficiente devem se
inscrever como debatedores na
audiência. Para tanto, o Poder

Judiciário disponibiliza um link.
Para acessar basta clicar no banner
eletrônico fixado no final da página
principal do site do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso
( h t t p : / / w w w. t j m t . j u s . b r / ) e
preencher o formulário da inscrição.
O juiz Agamenon Alcântara
destaca que, como a proposta é
identificar as dificuldades e os
anseios da sociedade matogrossense no que diz respeito ao
Judiciário, os objetivos específicos
da audiência públicas são;
estabelecer o diálogo com a
sociedade, propiciando maior
transparência na atividade
jurisdicional; criar espaços de
interlocução entre o Judiciário e a
sociedade; coletar informações

EVENTOS

voltadas a subsidiar as áreas/ações
prioritárias no Planejamento
Estratégico 2021-2026; favorecer a
aproximação e o debate sobre as
principais políticas públicas entre os
setores interessados da sociedade e o
Poder Judiciário estadual; viabilizar
o compartilhamento do processo de
elaboração e implementação do
Planejamento Estratégico 20212026 entre os clientes internos e
externos; contribuir para
consolidação do processo e dos
instrumentos de participação
política da sociedade, por meio da
discussão do papel do Poder
Judiciário estadual e do seu processo
de gestão estratégica, e obter dados,
subsídios, informações, sugestões,
críticas e propostas de melhoria na
prestação jurisdicional para fins de
subsidiar a elaboração do
Planejamento Estratégico 2021-

2026.

O magistrado assinala ainda
que o planejamento estratégico pode
ajudar as pessoas e o município
através da aplicação dos recursos
orçamentários disponíveis,
“cumprindo as metas que ficarem
estabelecidas e definidas com a
participação da sociedade para a
realização de uma prestação
jurisdicional acessível, célere,
transparente e eficiente, e sempre
visando à paz social”.
Audiência Pública será no
Tribunal do Júri do Fórum de
Cáceres, das 9h às 12h, do dia 20 de
março, sendo que o credenciamento
será feito uma hora antes do início do
evento. As discussões serão
divididas em quatro eixos: Acesso ao
Sistema de Justiça; Eficiência
Operacional; Gestão de Pessoas; e
Infraestrutura e Tecnologia.

NO FLAGRA

Polícia Militar prende homem
com droga em caixa de sapato

Da Redação

U

m homem foi preso em
flagrante carregando droga
em caixa de sapato em
Cáceres. O fato aconteceu no Bairro
Grande Paraíso, quando a equipe
policial em ronda avistou o suspeito
que apresentou grande nervosismo
com a aproximação da viatura.
Ao abordarem o indivíduo
os policias reconheceram como
figurinha carimbata da polícia, ele já
havia sido detido em outras ocasiões.
Na revista pessoal, foi encontrado

com o suspeito uma caixa de sapato
que estava recheada com três
tabletes de maconha.
De acordo com o Boletim de
Ocorrência além dos tabletes o
indivíduo carregava uma balança,
supostamente para a pesagem do
entorpecente.
Diante dos fatos foi dada
ordem de prisão, sendo
encaminhado juntamente com a
droga ao CISC para as devidas
providências.

Março será marcado por extensa programação
em homenagem ao mês da Mulher em Cáceres

Foto: PMMT

Da Redação

P

ara além das homenagens às
mulheres, a programação
prevista para o mês de março em
alusão ao Dia Internacional da Mulher
prevê a abordagem de diversos temas
que vão desde a inclusão social e

produtiva, promoção da saúde,
empoderamento, beleza e até o combate
à violência. Nesta sexta-feira em
Cáceres, dois eventos marcam as
comemorações. O primeiro, promovido
pela Delegacia Especializada de Defesa
Foto: Reprodução

Mulheres vítimas de violência ganham dia de Beleza

da Mulher, da Criança e do Idoso, que
promove o Dia da Beleza para mulheres
vítimas de violência, com tratamento de
cabelo, unha, massagem, sobrancelhas e
maquiagem. O evento acontece na sede
da Delegacia sito a Rua General Osório,
nº 1084. A ação se estenderá até ao meio
dia e contará com apresentações
musicais e brindes.
Dentro das diversas
programações para o mês, a
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) em parceria com a Faculdade
do Pantanal (Fapan), Comissão da
Mulher Advogada (3° Subseção OAB
Cáceres) e Caixa de Assistência dos
Advogados (CAAMT), promovem hoje
a partir das 19h palestra com a militante
pelo direito das mulheres e referência
nacional doutora Ana Emília Iponema
Brasil Sotero. O evento será no Centro
de Convenções Maria Sophia Leite
(Sicmatur). Na oportunidade, haverá
exposição dos produtos de cooperativas
e associações compostas
majoritariamente por mulheres.

Cáceres-MT, 13 e 14 de março de 2020

Maconha estava dentro da caixa de sapato
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REURB

A expectativa é que moradores de todos os bairros sejam contemplados com os documentos de posse de seus imóveis

Programa de Regularização Fundiária
de Cáceres entrega mais 42 certidões
Assessoria Reurb

Foto: Assessoria

Quarenta e dois novos títulos entregues

O

Programa de
Regularização Fundiária
Urbana de Cáceres
(Reurb), que é desenvolvido pela
Prefeitura Municipal e
Universidade do Estado de Mato
Grosso, entregou 42 Certidões de
Regularização Fundiária para
moradores do Jardim Imperial.
Além dessas, outros 17
documentos estão em vias de
finalização e logo devem ser
encaminhados ao Cartório do 2º

Ofício para a emissão da escritura
definitiva. Com isso, o Reurb
deve somar mais de 120
documentos definitivos de posse
em Cáceres, somente no
Loteamento do Jardim Imperial.
A expectativa da Unemat
e da Prefeitura Municipal é que
moradores de todos os bairros da
cidade sejam contemplados com
os documentos de posse de seus
imóveis.
Os moradores do Jardim

Imperial que ainda não deram
entrada no processo de
Regularização Fundiária ainda
podem procurar o setor de
atendimento da Prefeitura e
iniciar o processo, enfatizou o
secretário de Fazenda de Cáceres,
Gustavo Calábria.
Além dessa região, outros
bairros da cidade também estão
contemplados no Reurb, e
também terão as CRFs (Certidões
de Regularização Fundiárias)

emitidas.
O senhor Ademilson
Carlos da Penha , que na semana
passada assinou o documento que
está sendo enviado ao cartório
para a emissão da escritura
comemorou. “Quem ainda não
regularizou pode vir na Prefeitura
que é verdade. Agora, se precisar
a gente pode financiar alguma
coisa para melhorar a casa da
gente”, afirmou.
O prefeito municipal,
Francis Maris Cruz, destacou que
o programa de regularização
fundiária vem sendo executado
pela Unemat, que vem realizando
os estudos e o atendimento a
população. O Reurb começou a
ser desenvolvido em maio de
2019, mas o atendimento aos
moradores de Cáceres continua
sendo realizado por ciclos.
Atualmente estão sendo
atendidos os moradores de
imóveis localizados dentro da
área do ciclo 3.
Os interessados em
protocolar o processo para dar
início a Regularização Fundiária
Urbana podem procurar o setor

de atendimento que funciona na
Prefeitura Municipal no horário
comercial e tirar todas as dúvidas.
Confira os bairros por cada
ciclo de atendimento.
Ciclos 1: Centro, Distrito
Industrial, Garcês, Jardim das
Oliveiras, Jardim Imperial,
Jardim Paraíso, Jardim São Luiz
da Ponte, Rodeio, Santa Cruz,
São Miguel e Vila Mariana
Ciclo 2: Aroldo Fanaia, Cohab
Velha, Jardim do Trevo, Jardim
Guanabara, Jardim Marajoara,
Jardim Panorama, Junco,
Maracananzinho, Santa Izabel,
São Lourenço e Vila Real.
Ciclo 3: Cidade Alta, Cidade
Nova, DNER, Jardim Celeste,
Jardim União, Lavapés, Lobo,
Monte Verde, Nova Era, Santo
Antônio, Santos Dumont, São
Jorge e Vitória Régia.
Ciclo 4: Betel, Carrapatinho,
Cavalhada I, II e III, Cohab Nova,
Espirito Santo, Jardim Aeroporto,
Jardim Padre Paulo, Joaquim
Murtinho, Massa Barro, Olhos
D´Água, Santa Rosa e Vila Irene.
Ciclo 5: volta o atendimento a
todos os bairros.

LEGISLATIVO

Indicação sugere que cooperativas de catadores
de materiais recicláveis sejam isentas de alvará
Assessoria

A

Câmara Municipal de
Cáceres, aprovou por
unanimidade, indicação
endereçada ao Executivo
Municipal que sugere que
cooperativas de catadores de
materiais recicláveis sejam
isentas de alvará de
funcionamento.
De autoria do vereador
Wagner Barone (PODEMOS), a
proposição justifica que as
cooperativas possuem grande
importância para subsistência,
manutenção e preservação do
meio ambiente, apontando a

importância de seu trabalho que
retira materiais poluentes que
demorariam centenas de anos
para se desintegrarem por
completo na natureza, também se
tornando morada de animais
nocivos à saúde de humanos,
vegetais e outros animais.
" Te n d o e m v i s t a o
trabalho de grande valia que
exercem para a humanidade e
para planeta, e também o pouco
recurso financeiro que este setor
tem em benefício financeiro,
seria de grande valia a isenção de
alvará", finaliza Barone.
Foto: Assessoria

Vereador Barone justificando sua indicação

Cáceres-MT, 13 e 14 de março de 2020

06
NOVOS CASOS

Até o momento, não há confirmações de corona vírus no estado; 6 casos suspeitos são monitorados em cinco municípios diferentes

SES registra outros cinco casos
suspeitos de corona vírus em MT
Assessoria SES-MT

Foto: Tchélo Figueiredo

Equipes de vigilância monitoraram um total de 17 ocorrências em Mato Grosso

A

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, nesta quintafeira (12), outros cinco casos
suspeitos de corona vírus em
Mato Grosso. No total, são
monitorados seis casos suspeitos
no estado, provenientes de cinco
municípios; até o momento, não

há casos confirmados no Estado.
Os pacientes apresentam
sintomas relativos à doença
respiratória e possuem histórico
de viagem para países onde há a
circulação do novo vírus. Os seis
casos que levantam a suspeita do
COVID-19 estão em Lucas do
Rio Verde (1), Araputanga (1),

Cuiabá (2), Nova Xavantina (1) e
Várzea Grande (1).
Até o momento, as
equipes de vigilância
monitoraram um total de 17
ocorrências em Mato Grosso.
Ainda de acordo com a Nota
Informativa da Secretaria de
Estado, sete casos foram
descartados e quatro foram
excluídos por não preencherem
os critérios de definição para
COVID-19.
Aumento de casos suspeitos - O
Ministério da Saúde já confirmou
77 casos de COVID-19 no Brasil,
nos seguintes estados: São Paulo
(42), Rio de Janeiro (16), Espírito
Santo (1), Minas Gerais (1),
Bahia (2), Alagoas (1), Paraná
(6), Pernambuco (2), Rio Grande
do Sul (4), além de dois no
Distrito Federal. Sendo que os
estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Bahia identificaram
transmissão local de casos.
Mesmo diante deste
contexto, o COE-MT esclarece
que, neste momento, não há
recomendação para o fechamento

POLÍTICA

Dr. Leonardo anuncia recuo
de candidatura ao Senado

Assessoria

E

m publicação em sua
página no Facebook,
nesta quarta-feira (11), o
deputado federal Dr. Leonardo
(Solidariedade-MT) anunciou
que não será candidato na eleição
suplementar ao Senado Federal,
marcada para 26 de abril.
Apesar de admitir que são
animadores os números das
pesquisas e que eles confirmaram
a viabilidade de sua candidatura,
o parlamentar enfatizou que
cumprirá o mandato na Câmara
até o final.
“Eu fico muito feliz em
dizer: a cada dia que passa, o povo
mostra que quer mudança, que
está atento, acompanhando cada
passo dos políticos. Infelizmente,
não posso compartilhar com
vocês os números que tive acesso
por conta dos impedimentos da
legislação eleitoral. Mas, para
que tenham noção do que
mobilizou as conversas com meu
nome, esclareço que eu, deputado
federal de primeiro mandato, em
apenas um ano de Câmara, sou
visto hoje como candidato viável
e competitivo. Esses números
foram animadores”, disse Dr.
Leonardo na postagem.
O parlamentar fez
referência aos números de
pesquisa apresentada em reunião
de um grupo de partidos que
pretende lançar um candidato ao
senado. Na avaliação do
deputado federal, sua boa

avaliação seria reconhecimento
pelo trabalho na Câmara dos
Deputados.
“Eu, literalmente, rodo
Mato Grosso todo final de
semana buscando demandas e, ao
chegar a Brasília, corro atrás de
quem pode resolver cada uma
delas.
Tenho trabalhado para
orgulhar quem me confiou essa
oportunidade. Sou ficha-limpa, já
fui citado em 2019 e agora no
começo de 2020 em primeiro
lugar no Ranking dos Políticos do
Brasil, e tenho trabalhado dia e
noite pela saúde, segurança e
educação de Mato Grosso. Penso
que isso está sendo visto”,
avaliou.

Por fim, Dr. Leonardo
lembrou das pautas que vem
trabalhando no Congresso
Nacional, dos desafios para
liberar mais recursos para as
cidades de Mato Grosso e
agradeceu o apoio partidário.
A Executiva Nacional do
Solidariedade chegou a publicar
uma nota em seu site oficial
pavimentando apoio à
candidatura ao Senado.
“Agradeço imensamente
a Executiva Nacional e Estadual
do meu partido, o Solidariedade,
que acredita no meu trabalho. Até
este exato momento, eles estão
defendendo minha candidatura.
Continuamos juntos, firmes, com
muita fé e trabalho”, finalizou.
Foto: Assessoria

Leonardo anunciou que não será candidato na eleição

de locais com concentração de
pessoas – como escolas, cinemas,
bares e outros. A equipe reforça a
toda a população que sigam as
orientações de controle e
prevenção citadas nesta matéria.
O Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em

Saúde (CIEVS) divulga as
atualizações diárias do
monitoramento do COVID-19
em Mato Grosso.
Essas informações são
relativas ao período das 12h do
dia anterior até as 12h do dia da
publicação.

NOTA MT

Consumidores de Cuiabá, Colíder e
Sinop ganham prêmios de R$ 10 mil
Assessoria Sefaz

Foto: Reprodução

Os sorteados podem conferir o resultado no site e aplicativo do Nota MT

O

sorteio do Programa
Nota MT, realizado nesta
quinta-feira (12.03), na
sede da Secretaria de Fazenda
(Sefaz), contemplou três
moradores de Cuiabá e dois do
interior do Estado – Colíder e
Sinop – com a premiação
principal de R$ 10 mil. Outros
994 consumidores também foram
sorteados e vão receber R$ 500.
O s
s o r t u d o s
contemplados com prêmios de
R$ 10 mil são: Fernanda Alves da
Silva (Colíder), Joselle de
Oliveira Amorim (Sinop), Maria
Leopoldina Soares Martins de
Morais (Cuiabá), Mauro
Machado Vieira (Cuiabá) e
Remicio Gonçalves da Silva
(Cuiabá). Os sorteados podem
conferir o resultado no site e
aplicativo do Nota MT.
Do total de premiados,
451 são moradores de Cuiabá e 89
residem em Várzea Grande. Os
demais estão distribuídos nos
municípios do interior, com
destaque para Sinop, que teve 61
moradores contemplados no
sorteio. Rondonópolis e Tangará
da Serra seguem na lista com 56 e
46 ganhadores, respectivamente.
“Qualquer cidadão que
fizer o cadastro no Nota MT,
comprar em estabelecimentos
comerciais de Mato Grosso e
exigir o CPF na nota fiscal, pode
participar dos sorteios e ser
contemplado.
É uma oportunidade
importante para o consumidor
exercer o seu papel de cidadão,
contribuindo para que o Estado
possa promover as políticas

públicas”, afirma Fábio Pimenta,
secretário adjunto de Receita
Pública.
Os resultados dos sorteios
demonstram que, com pouco
mais de oito meses, o Nota MT já
conquistou a população matogrossense e vem ganhando força,
principalmente, no interior do
Estado. No primeiro sorteio, por
exemplo, apenas 372
consumidores das cidades do
interior foram sorteados. Já no
concurso mais recente, desta
quinta-feira (12), mais de 500
ganhadores residem no interior.
O envolvimento dos
municípios no Programa Nota
MT é fundamental tendo em vista
que 20% de cada prêmio é
destinado a uma entidade
filantrópica, escolhida pelo
cidadão no momento do cadastro.
Com isso, quanto mais a
população de uma cidade se
mobilizar e participar do Nota
MT, maior é a chance de ganhar e
ajudar a entidade atuante no
município.
N e s t e s o r t e i o
participaram 229.772 mil pessoas
que pediram o CPF na nota, nas
compras realizadas entre os dias
primeiro e 29 de fevereiro. Ao
todo, foram gerados 1.816.664
bilhetes eletrônicos. O concurso
foi realizado a partir do resultado
da Loteria Federal de quarta-feira
(11.03).
Além do sorteio mensal,
no mês de março haverá ainda a
premiação especial de R$ 50 mil
cada, para cinco contribuintes. O
concurso será realizado na
próxima quinta-feira (19.03).
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RODADA DECISIVA

Embate entre União de Rondonópolis e Nova Mutum, no Luthero Lopes, terá como árbitro principal Silvio André de Lime

Definidas arbitragens da última
rodada da 1ª fase do Estadual

Só Notícias

Foto: FMF

A

Escala de arbitragem para última rodada do Mato-grossense

MATO-GROSSENSE

LEC pode amargar neste domingo
terceiro rebaixamento em 3 anos

Só Notícias

O

Luverdense Esporte
Clube, fundado em 2004,
vive um dos momentos
mais conturbados de sua história.
Na penúltima colocação do
Campeonato Mato-grossense, o
time corre sérios riscos de cair.
Caso a queda se concretize, este
será o terceiro rebaixamento do
LEC em pouco mais de 3 anos.
Durante sua curta história

o clube acumula grandes feitos. O
time é tricampeão estadual (2009,
2012 e 2016), tetracampeão da
Copa FMF (2004, 2007, 2011 e
2019) e já chegou nas oitavas de
final da Copa do Brasil por duas
vezes, sempre mostrando
protagonismo e sendo referência
para outros rivais.
O primeiro rebaixamento
da equipe foi em 2017, quando
Foto: Guilherme Araújo/SN

LEC vive o fantasma do rebaixamento

caiu da Série B do Campeonato
Brasileiro, para a C. Terminou a
competição com 44 pontos,
somando 10 vitórias, 14 empates
e 14 derrotas. O time estava na
segunda divisão desde 2014, e a
melhor colocação foi um 9º lugar
em 2016. O segundo
rebaixamento veio em 2019,
quando o Luverdense caiu para a
Série D do Campeonato
Brasileiro, que disputará este ano,
a partir de maio. A queda na 3º
divisão veio ainda na primeira
fase, quando em 18 rodadas o
time somou 13 pontos,
conquistando apenas uma vitória,
10 empates e sete derrotas.
Já nesta edição do
Campeonato Mato-grossense, o
LEC ocupa a penúltima posição,
com 5 pontos, com uma vitória,
dois empates e cinco derrotas.
Precisa vencer na última rodada,
no próximo domingo, às 15h,
para permanecer na elite. O
adversário será o Mixto, outro
que têm chances de cair. O duelo
acontecerá no Passo das Emas.

Cáceres-MT, 13 e 14 de março de 2020

Federação Matogrossense de Futebol
(FMF) realizou o
sorteio das equipes de
arbitragens que vão atuar na
última rodada da primeira fase
do Campeonato Matogrossense.
A rodada decisiva
definirá o segundo rebaixado,
além de poder alterar a
liderança e outras posições na
tabela que refletirão nos
confrontos de mata-mata.
Todos os embates serão no
domingo, às 15h.
A partida com maior
peso e que promete grandes
emoções é entre Luverdense e
Mixto, no Passo das Emas.
Deste duelo sairá o time que
disputará a Série B, em 2021.
A arbitragem ficará por
conta de Luiz Paulo de Moura,
que terá como assistentes
Fábio Rubinho e Gislan
Garcia.
Já o jogo entre Sinop e
Operário Várzea-grandense,
no Gigante do Norte, terá a

arbitragem de Jean Marcel
Latorraca, com assistência de
Marcelo Grando e Eduardo
Teodoro Rodrigues.
Rafael Odílio Ramos
dos Santos será o responsável
por apitar a partida entre Dom
Bosco e o líder Cuiabá, na
Arena Pantanal. Ele terá o
auxílio de Paulo César Farias e
Fernanda Krugger.
O embate entre União
de Rondonópolis e Nova
Mutum, no Luthero Lopes, terá
como árbitro principal Silvio
André de Lime.
Já os assistentes
definidos pela Federação são
Renan Angelim e Maciel dos
Reis.
Já Rodrigo da Fonseca
foi o sorteado para apitar o
confronto entre Poconé e
Araguaia, no estádio Neco
Falcão.
Os auxiliares serão Luiz
Gustavo da Mata e Rafael
Ortiz. O sorteio das equipes foi
transmitido nas redes sociais
da FMF.
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Desejo um aniversário repleto de
alegrias e uma vida sempre feliz a
socialite Adriane Cintra que trocou de
idade e recebeu os calorosos abraços dos
familiares e rol de amigos. Felicidades e
muitos anos de vida.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

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

**********

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro,
indicando um dia de
movimento nas finanças. O
momento é bom para
discussões e negociações sobre uma nova
parceria financeira, mas não é um bom
momento para um novo investimento. Dia
ótimo para a reflexão profunda.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia em que você
estará mais voltado para suas
finanças, que podem passar
por um momento de instabilidade. O
momento pode estar relacionado com uma
pequena perda passageira. Procure manter o
equilíbrio.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em seu signo
indicando um dia de
instabilidade emocional e
aumento da sensibilidade.
Procure não tomar nenhuma decisão
definitiva, pois suas emoções estão à flor da
pele. Um problema afetivo pode ser o
responsável pelo seu estado de espírito.

A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia de
nervosismo e aumento da
ansiedade. Procure não tomar
nenhuma decisão definitiva neste momento,
especialmente relacionada a romances. Suas
emoções estarão mais afloradas e podem
trazer certo desequilíbrio.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro,
indicando um dia de
instabilidade, especialmente
no trabalho. Um novo projeto
pode tirar seu equilíbrio, mas você deve
manter a calma, pois essa energia é
passageira. O dia é bom para cuidar de sua
saúde integral.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se de pessoas
vazias. Você estará mais conectado às
emoções e a pessoas íntimas. O dia é ótimo
para cuidar da saúde integral. Tente a
meditação e/ou o yoga.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro,
indicando um dia de
movimento na vida social e
abertura do coração. Um
romance pode começar a mexer com você e
trazer certa instabilidade emocional. Não é
um bom momento para começar um
namoro.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia de
movimento na vida social e
em projetos em equipe. O dia
pode estar relacionado com certa
instabilidade emocional, especialmente se
você lidera uma equipe de trabalho. Adie
novos contatos comerciais.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar perto de quem ama. O
momento pode estar relacionado com o
regresso de um familiar que esteve distante
ou mesmo da recuperação do equilíbrio de
um de seus pais.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia em que
você estará dividido entre
compromissos profissionais
e familiares. Ambos pedem supremacia,
mas você terá que optar por um deles.
Procure não se deixar levar pelo
desequilíbrio deste dia.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. Tome
cuidado com as palavras, pois a
comunicação pode ser confusa. Não é
um bom momento para firmar acordos.

A Lua entra em Escorpião e
recebe um tenso aspecto de
Vênus e Urano em Touro
indicando um dia de
movimento em projetos que
envolvem publicações e
pessoas estrangeiras. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada. O dia é ótimo para dedicar-se a
práticas espirituais.

********************************
Felicitações a Ivana
Fanaia pela
passagem de mais
uma primavera. Que
todos os aprendizados
nesses anos sejam
fontes de inspiração
para mais uma nova
etapa de sua vida.
Felicidades mil!!!

***********

No rol dos aniversariantes o flash a
elegante Anne Christinne Viegas que
celebrou mais um ano de vida ao lado da
família e grupo seleto de amigos. Que
esse novo ano seja pleno de alegrias e
conquistas.

Destaque Especial desta edição as mulheres que integram a competente equipe de profissionais da FAPAN,
pelo Dia Internacional da Mulher. Recebam nossos aplausos e reconhecimento.

