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By Rosane Michels

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas no 
trabalho. Um projeto que 
vem se dedicando nos 

últimos dias, começa a apresentar bons 
resultados. Por outro lado, o período pode 
ser marcado por um decisão a cuidar com 
mais carinho e disciplina de sua saúde.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas em um 
projeto criativo, que envolve 
publicações e multimídia. O 

período pode estar relacionado com uma 
nova organização e bons resultados. Por 
outro lado, uma viagem internacional pode 
ser planejada.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas em seu 
mundo emocional, que passa 
por um período de conquista 

de estabilidade duradoura. O período pode 
estar relacionado com a compra de uma casa 
própria ou mesmo com um casamento ou 
união estável.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas a seus 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  
especialmente os comerciais 

e os de amizade. O período é ótimo para 
reuniões de trabalho e para novos contatos 
comerciais. Uma viagem a um lugar 
próximo a montanhas pode ser renovadora.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas e um bom 
movimento financeiro. O 
p e r í o d o  é  ó t i m o  p a r a  

envolver-se em novos negócios e 
investimentos. Bom também para pedido de 
empréstimos e financiamentos. Um contrato 
pode ser firmado e assinado.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças  posi t ivas  e  
criação de novas bases 
materiais e financeiras. Uma 

parceria financeira, envolvendo uma 
grande soma de dinheiro, pode ser 
negociada e firmada, trazendo as 
mudanças prometidas à sua vida.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas em suas 
emoções, especialmente as 
que envolvem o passado. 

Você passa  por  um processo de 
transformação profunda, uma espécie de 
limpeza de situações, sentimentos e até 
mesmo pessoas que já não faz sentido 
manter em sua vida.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas nas 
amizades, novas e antigas. O 
p e r í o d o  p o d e  e s t a r  

relacionado com a reaproximação de um 
amigo querido. Por outro lado, você pode 
ser convidado para gerenciar um projeto 
social e/ou político em equipe.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas e criação 
de novas estruturas em 
projetos de médio prazo, que 

envolvem publicações, internet e pessoas e 
empresas estrangeiras. O período pode 
estar relacionado com uma viagem 
internacional que começa a ser planejada.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças positivas em seus 
relacionamentos, tanto os 
pessoais  quanto os  de  

trabalho. O período pode estar relacionado 
com a negociação e concretização de uma 
parceria ou sociedade comercial, que trará 
mudanças estruturais à sua vida. 

O Sol em seu signo começa 
a receber um ótimo aspecto 
de  Júp i te r  e  P lu tão ,  
prometendo mudanças 
positivas em sua vida 
pessoal e profissional. O 

período pode estar relacionado com a 
chegada de um novo projeto, que vai 
abrir portas e trazer novas oportunidades 
de crescimento e expansão.

O Sol em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter e Plutão, prometendo 
mudanças posi t ivas no 
trabalho. Um novo projeto ou 
emprego, que promete trazer 

novas bases e estruturas materiais à sua vida 
pode ser aprovado. Por outro lado, este pode 
ser um período de manutenção e melhora da 
saúde.

HORÓSCOPO********** ********** Nesta quinta, às 19h (horário de Mato Grosso)  o professor Dr. Edson Flavio Santos,   estreia  no mundo 
literário, com o lançamento da sua primeira obra intitulada “Aldrava”.  O evento virtual será transmitido 
ao vivo  pelo Youtube, nos endereços: Canal Carlini & Caniato Editorial - https://youtu.be/xlwp0-3koqM 
Canal PPGEL/Unemat - https://youtu.be/30s21He2gsw Canal Literário Revista Pixé - 
https://youtu.be/YWrYT7J2DlY. A cerimônia será prestigiada por celebridades do mundo literário, 
influenciadores, alunos e rol de amigos. Conhecedores do seu talento temos certeza que o sucesso é 
garantido.  

E m  t e m p o  
parabenizamos Ilma 
Martins, que festejou 
i d a d e  n o v a  n o  
aconchego do lar, 
recebendo o carinho 
dos amigos pelas redes 
sociais. Nossos desejos 
q u e  a  d a t a  s e  
multiplique por muitos 
anos, abençoados e 
felizes, e que os dias 
futuros sejam de paz e 
realizações.  

Vivas ao jornalista, advogado e 
compositor Daniel Alves de Macedo, 
mais conhecido nas redes sociais por 
Lordes Danyelvis pelas mais de dezenas 
músicas compostas. Desejo que você 
celebre essa data por muitos anos, e que 
nunca lhe falte paz no coração, amor na 
vida, sorrisos no rosto e companhias 
maravilhosas. E que cada novo dia seja o 
renovar de uma esperança e um 
entusiasmo infinitos  

De todos os sentimentos existentes, o amor é certamente o mais 
forte deles, o amor consegue unir sonhos, realidades e ideais. E 
celebrando o amor o casal Manuel Jorge Ribeiro e Creuza 
Maria Cáceres Ribeiro, que comemoraram no dia 7 último, 52 
anos de harmoniosa união conjugal. Que o Senhor os 
mantenha unidos por muitos e bons anos, e os abençoe com 
muita felicidade, amor, harmonia e paz. Parabéns, meus 
amigos! 

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

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

************
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 Grupo Juba se destaca Onas  suas  ações  de  
responsabilidade social, 

sempre realizando e apoiando 
projetos em diversas áreas. E, 
m a i s  u m a  v e z ,  o  J u b a  
Supermercados, realiza uma 
grande parceira com o Rotary 
Club de Mirassol D'Oeste, uma 
Live Solidária com a cantora 
Márcia Andrade e apresentação 
de Edmilson Santos.  O evento 
acontece no próximo dia 02 de 
outubro, a partir das 19 horas, 
com transmissão pelo Facebook. 
Para esta ação, que tem como 

moto zero, é bem maior e ainda 
você ajuda o Rotary nos seus 
projetos sociais”, observou 
Paulo.  

Ele ainda explicou, que 
através do aplicativo QR Code, 
durante a Live,  as pessoas 
também poderão fazer doações 
em dinheiro ou em outros tipos de 
donativos. “Pelo aplicativo, 
através do contato de membros 
do  Ro ta ry,  t odos  podem 
colaborar”, anunciou Bordin. 

Para o Presidente Fabrício 
Delazari, o Juba Supermercados 
tem sido um grande parceiro. 
“Recentemente o Juba adquiriu, 
doou um terreno e colaborou na 
construção de um refeitório e 
uma cozinha, destinados  ao 
Centro Social João Paulo II e hoje 
nos  doa  uma moto  pa ra   
arrecadarmos recursos para 
diversos projetos sociais, em 
nome do Rotary Club de Mirassol 
D'Oeste, só temos que agradecer  
este grande  parceiro que é o 
Juba”, reconheceu Fabrício.  

Para a Coordenadora de 
Projetos do Grupo Juba, Eloá 
Ribe i ro ,  pa r t i c ipa r  des te  
momento de assistência solidária 
em uma cidade onde o Juba tem 
u m a  l o j a ,  é  m a i s  u m  
c o m p r o m i s s o  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d e  s o c i a l .  
“Participar desta realização em 
Mirassol ,   onde es tamos 
instalados,   é uma alegria, um 
momento especial com esta causa 

objetivo angariar recursos para os 
p ro je tos  soc ia i s  e  ações  
comunitárias, desenvolvidas pelo 
Rotary, o Grupo Juba doou uma 
moto zero quilômetro, CG Honda 
Stark, que vai ser sorteada 
durante a Live.  

Segundo o Presidente da 
Comissão de Projetos do Rotary 
Club de Mirassol D'Oeste, Paulo 
Bordin, para concorrer a moto, os 
interessados devem adquirir um 
número de rifa no valor de R$ 150 
reais. “ Adquira logo o seu, são 
apenas 300 números disponíveis, 
com isso a chance de ganhar uma 

e esse município”, destaca Eloá. 
A coordenadora observa que 
estas parcerias são recorrentes 
nos municípios onde a Rede Juba 
de Supermercados possui lojas. 
“Aqui não seria diferente. Esta é 
mais uma ação humanitária que 
engajamos, pois sabemos que o 
retorno será para pessoas que 
mais precisam”, avaliou Eloá 
Ribeiro.  

Já o Diretor Financeiro do 

Grupo Juba, Marcelo Ribeiro, 
reconhece o empenho do Rotary 
Club de Mirassol D'Oeste, que 
com projetos sociais, tem 
atendido muitas instituições e 
seres humanos fragilizados. 
“Com as parcerias fica muito 
mais  fác i l  pra t icarmos a  
solidariedade. Agradeço a esse 
parceiro pelo empenho e juntos 
podermos contribuir com o social 
desta cidade”, finalizou Marcelo. 

a  madrugada desta Nsegunda feira, 07, por 
volta das 03h30, o 

cidadão de iniciais V.N.V. de 33 
anos, compareceu na delegacia de 
polícia para registrar um boletim 
de ocorrência de um roubo à mão 
armada que ele e sua família 
sofreram em sua residência, 
localizada no Bairro Jardim São 
Luiz. 

O cidadão relatou aos 
investigadores plantonistas na 
1DP que  ao  chegarem à  
residência ouviu latidos do 
cachorro no quintal, em seguida a 
sua filha foi até aos fundos da 
residência e se deparou com um 
indivíduo, com isso, ela começou 
a gritar e ele (comunicante) saiu 
correndo para ver o que estava 
acontecendo e também foi 
abordado pelo suspeito que 
estava armado com um revólver, 
nessa hora a sua esposa saiu 
correndo, mas foi alcançada por 
outro indivíduo também armado 
com revólver, que pegou a mesma 
pelo cabelo e levou para o interior 
da casa, onde o restante da família 
se encontrava e logo após 
amarraram e trancaram todos em 
um dos quartos. 

No relato, o comunicante 
informou, que os ladrões 
roubaram os celulares de todos da 
família e joias, que dois deles 
usavam tocas ninja e o terceiro 
indivíduo apenas uma camiseta 

amarrada na cabeça, mas acredita 
que havia mais um integrante da 
quadrilha, em virtude de um dos 
ladrões a todo instante mandava o 
comunicante desbloquear o 
celular quando falava com 
alguém, que os suspeitos queriam 
a camionete Ford Ranger, de cor 
prata, placa OBM 0578, de 
propriedade de um amigo que 
havia deixado em sua casa, sendo 
que na residência estava também 
um veículo Saveiro, porém, os 
ladrões não levaram porque o seu 
amigo havia levado a chave da 
mesma. O cidadão disse que os 
veículos pertencentes ao seu 
amigo estavam apenas guardados 
em sua garagem pelo fato dele 
(amigo) estar com visitas em casa 
e não cabiam em sua garagem. Os 
ladrões reviraram toda a sua 
residência e disseram que iriam 
solta-los, sendo que após 
verificarem que a camionete 
estava na reserva pegaram a bolsa 
de sua esposa e levaram uma 
quantia em dinheiro, em seguida 
fugiram com a camionete, 
tomando rumo ignorado, que 
após perceber que já haviam 
fugidos, ele se desamarrou e 
pediu ajuda. 

Diante da situação ele 
compareceu na delegacia de 
polícia para comunicar o fato e 
pedir providências. 

A divisão de roubos e 
furtos da 1DP já investiga o caso.

SOLIDARIEDADE

Juba doa moto para Live solidária  
do Rotary Club de Mirassol D'Oeste 

O evento acontece no próximo dia 02 de outubro 

Esdras Crepaldi 

À MÃO ARMADA

Em Cáceres, ladrões amarram 
 família e roubam camionete  

Pedro Miguel 

Família ficou amarrada e trancada em quarto    

Foto: Ilustrativa

Se quando a esmola é demais até o 
santo desconfia, quando ela é reduzida, o 
diabo comemora e os miseráveis, sobretudo 
aquela maioria que pensa e age com a 
barriga, tende a chutar o prato e berrar que, 
finit panis et finit circensis, truco na 
debandada. Esta pode ser a surpresa para 
alguns politiqueiros que aproveitando-se 
dos efeitos colaterais e aziagos da pandemia, 
distribuem migalhas em temporada caça-
votos. 

N a d a  c o n t r a  o  a u x í l i o  
socioassistencial líquido de R$ 420/mês, 
descontado os 30% de impostos dos R$ 600 
que milhões de brasileiros recebem, afinal, 
como um dos pilares do Estado, o povo deve 
realmente quando necessitado, ter este 
socorro. 

Explicando, são mesmo R$ 420 o 
auxilio, haja vista, que no gasto dos R$ 600 o 
valor de R$ 180 retorna ao erário público na 
forma de impostos, por sinal, retidos na 
fonte. Verdade seja dita, quem banca a conta 
é nós, o povo, pela qual os políticos 
empoderados, com vultosos salários e 
penduricalhos, pagos pelo povo, apenas 
estornam parte da rés-pública aos 
necessitados nesta pandemia. 

Tem político que diz ser os R$ 600 
muita grana, aprova-se o congelamento de 
reajuste salarial aos funcionários públicos 
até 2022 sob a esfarrapada desculpa do gasto 
neste auxilio, quando bastaria cada 
deputado federal e senador reduzir a grana 
alta embolsada em 50% e pagaria 770 
necessitados. 

Além disso, de janeiro até esta data, 

nós já pagamos em impostos R$ 1 trilhão e 
310 bilhões ao governo. Se como diz o 
ministério da economia 3 meses de auxilio 
custaram R$ 98 bilhões ao erário, seis meses 
não chegariam a R$ 200 bilhões. Isso no 
bruto, pois no liquido deduzindo se os 
impostos, seriam R$ 140 bi, com retorno de 
60 bi em impostos. Resumindo, dos um tri e 
310 bi o gasto seria de pouco mais de 10%.

Trocando os Miúdos em Graúdos, é 
muita grana, amigos,  e nesta dança de zeros 
a direita de cifrões, o governo cria uma 
inflação inferior a 3% este ano e um 
aumento de R$ 22, 00 no salário mínimo de 
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As nações mais adiantadas em 
t e c n o l o g i a  d o  m u n d o ,  e s t ã o  
superconcentradas em encontrar a cura 
desta pandemia. 

Para nós do Brasil ,“Falta 
honestidade dos Políticos” em colocarem 
o dinheiro que foi colocado pelo Governo 
Federal a disposição dos governadores e 
prefeitos, no lugar certo. Ou seja, nosso 
país tem total condições de superar essa 
crise humanitária e econômica com 
recursos que já estão em mãos de 
políticos. Cada solução tomada por 
governos honestos como a Coréia do Sul 
onde nada parou, mas o governo central 
colocou a disposição de toda a população 
testes do covid-19 em todo território da 
Coréia e somente as pessoas que 
estivessem doentes eram colocadas em 
hospitais. 

No Brasil onde  40%  do  
congresso (Câmara e Senado) ainda são 
do governo anterior, bem como o supremo 
tribunal onde dos 11 ministros, 6 foram 
nomeados pelo governo anterior, o 
governo federal foi obrigado a não liderar 
as ações contra a pandemia, mas a  delegar 
para os governadores e prefeitos as ações, 
e na verdade paralisaram o pais inteiro o 
que vai nos trazer uma recessão jamais 
vista no País. Mesmo assim, o governo 
federal liberou um montante de dinheiro 
que poderia ajudar muito, mas os líderes 

que são governadores e prefeitos 
conseguiram desaparecer com toda verba 
sem terem feito quase nada contra a 
pandemia. 

Mas teremos, com toda certeza, 
uma distribuição de nossa economia, 
trazendo aproximadamente 20 milhões de 
desempregados e 29 milhões de pessoas 
sem casa para morar, além de 40 milhões 
de pobres e pedintes.   

Se nossos políticos não deixarem 
de ser gananciosos e ladrões do dinheiro 
do povo, a solução para o País não virá. Se 
houver uma ação efetiva, no entanto,  a 
população poderá sofrer menos, pois 
nosso país somente com nossos produtos 
na área de  Agro, podemos alimentar 1,6 
bilhões de seres humanos conforme a 
ministra da Agricultura. 

A imprensa ainda carrega consigo 
todos os defeitos dos governos anteriores, 
o que é escondido da população, que nos 
últimos 20 anos os governadores 
conseguiram empobrecer 40% da nossa 
população com impostos absurdos, 
conforme segue: 
Botijão de Gás R$ 42,00 (Brasil), R$6,00 
(Argentina), R$ 4,00 (USA)   Àgua/m3 R$ 
0,90 (Brasil), R$ 0,30 (Argentina) e R$ 
28,00 (USA) Automóvel médio R$  
80.000 (Brasil), R$ 40,000 (Argentina) e 
R$ 38.000 (EUA) .  

O político brasileiro conseguiu 

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

Anos

02020202020202020202

SUSPENSÃO ATIVIDADES
O plano de retorno programado para as 
atividades presenciais na Comarca de 
Cáceres, foi suspenso temporariamente 
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
em virtude do Decreto Municipal 476 de 03 
de setembro. A interrupção das atividades 
presenciais acontece no mesmo período de 
vigência do decreto, de 07 a 21 do corrente 
mês. Os prazos processuais permanecem 
suspensos para todos os processos (físicos, 
híbridos e eletrônicos), pelo tempo que 
perdurarem as restrições no âmbito da 
respectiva comarca. A retomada será 
realizada somente após esse período, desde 
que não haja agravamento do atual risco 
epidemiológico no município. 

CERTIFICADORES ENEM I
Está aberto o edital para cadastro de 
professores para atuação nas atividades de 
certificação dos procedimentos do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. 
Os professores devem garantir que todos 
procedimentos de aplicação da prova 
foram realizados da forma correta, além de 
registrar no sistema do Inep as informações 
coletadas durante a aplicação da prova e 
informar possíveis inconsistências. A 
inscrição para a Rede Nacional de 
Certificadores (RNC) pode ser feita entre 
os dias 9 e 29 de setembro no site 
certificadores.inep.gov.br. 

CERTIFICADORES ENEM II
Para participar, o professor precisa ser 
servidor público efetivo e em exercício em 
uma escola registrada no Censo Escolar de 
2019. Ele não pode estar inscrito ou ter 
parentes participantes do Enem 2020 e 
precisa ter smartphone ou tablet com 
acesso próprio à internet. Os certificadores 
vão ser remunerados em R$ 342 por dia. 
Nos dias em que forem trabalhar precisam 
portar máscaras para proteção contra a 
Covid-19 e álcool em gel. 

COVID-19 RISCO ALTO
De acordo com o último Boletim 
Informativo da Secretaria Estadual de 
Saúde, em Mato Grosso somente o 
município de Luciara apresenta na 
classificação com risco “alto” para o novo 
coronavírus. Ainda segundo informações,  
Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, Lucas do 
Rio Verde, Cáceres, Várzea Grande, 
Primavera do Leste, Barra do Garças, 
Tangará da Serra, Sinop, Campo Novo do 
Parecis, Sapezal, Mirassol D'Oeste, 
Cláudia, Nova Mutum, Vera, São Félix do 
Araguaia e Ponte Branca,  estão na 
classificação de risco “moderado” para a 
disseminação do coronavírus. Já os outros 
122 municípios estão na classificação de 
risco “baixo”. 

INSCRIÇÃO MEDICINA
A FAPAN está com inscrições abertas até 
sexta-feira,11, para os interessados em 
cursar medicina.  Serão 50 vagas anuais, 
com início imediato no segundo semestre 
de 2020. Os candidatos serão classificados 
e aprovados exclusivamente pela nota do 
ENEM – podem ser usados os resultados 
do período contemplado entre 2010 a 2019, 
sendo necessário o pagamento de taxa de 
in sc r i ção  pa ra  pa r t i c ipa r.  Ma i s  
informações no site .  www.fapan.edu.br

colocar uma taxa de imposto que mata por 
ano mais que qualquer pandemia, 
enchentes, bala perdida e acidentes de 
trânsito. Nosso país já chegou a criar 1 
milhão de novas empresas por ano, mas o 
imposto assassino mata 1,5 milhões de 
empresas por ano. 

P a r a  m e l h o r  e s c l a r e c e r ,  
poderemos comparar os países que são 
próximos do nosso e qual é a carga 
tributária da população que trabalha. 

USA 6%; Argentina 16%; Chile 
18%; México 21%; Colômbia 22% e 
Brasil 56% (Temos muitos impostos uns 
sobre os outros).

A maior herança (maldita) foi 
deixada pelos últimos 20 anos pelos 
governos anteriores. Na realidade nossos 
políticos antigos necessitam de uma 
completa reciclagem neste momento 
atual, eliminando: a corrupção, os desvios 
do dinheiro do povo e passando por um 
processo de renovação completo, sem 
politicagem mas com inteligência, com 
trabalho honesto para assim podermos 
combater as pandemias que vierem pela 
frente. 

___*** J. A. Puppio é empresário, diretor 
presidente da Air Safety e autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou”. 

2021 passando do irrisório R$ 1045 para R$ 
1067 que deduzidos os impostos do gasto 
pelo assalariado, será de tão somente R$ 
747. Ironicamente, os milagreiros do poder 
dizem que o governo vai economizar R$ 7 
bilhões e 900 milhões ao reduzir o mínimo 
previsto de R$ 1079 para R$ 1076. 

Esta aludida economia vai sair do 
bolso do trabalhador que já banca com 
impostos, a continha da pandemia, que deve 
ser também reduzida porque eles precisam 
de bilhões para o fundo partidário e demais 
gastos perdulários na República, com a rés-
pública. 

O que o Brasil vai ter após  a pandemia do Covid-19 

Milagres da Barriga 
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 Nove em cada dez mortes 
por suicídio poderiam ser evitadas. 
Os dados são da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
re forçam a  impor tânc ia  da  
prevenção e o papel essencial dos 
profissionais na orientação. Nesse 
contexto o Interact Club de Cáceres 
Princesinha do Paraguai realiza, 
nesta sexta-feira, 11, às 19h, uma 
live com Roda de Conversa sobre os 
temas “Valorização da Vida” e 
“Prevenção ao suicídio”, com 
t ransmissão  pe lo  ins tagram 
@interactcaceres. Página 03

 Policiais do Grupo de Apoio do 6º 
Batalhão de Polícia Militar, prenderam no 
fim de semana em flagrante dois homens por 
tráfico de drogas. A prisão aconteceu na 
noite de sábado, no bairro Santa Isabel, em 
Cáceres. De acordo com informações a 
equipe do GAp ao tentar abordar o primeiro 
suspeito de 27 anos, o mesmo empreendeu 
fuga em direção a uma residência no bairro. 

Página 04

Como medida para conter o avanço do novo coronavírus, foi decretado pela Prefeitura de Cáceres o toque de 
recolher das 20h às 05h. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento ao novo 
coronavírus e tem como base o cenário da doença na cidade, que sobrecarregou o sistema público hospitalar.  Nesse 
período, não será mais permitida a circulação de pessoas nas ruas, exceto em casos essenciais. Página 03 

Faltando dois anos para o bicentenário do Dia da Independência do 
Brasil, o Comando de Fronteira JAURU/66° Batalhão de Infantaria 
Motorizado - "Batalhão General José Miguel Lanza", realizou no Pátio de 
Formatura General Sampaio uma formatura restrita aos militares alusiva a 
essa data histórica do país. A solenidade aconteceu na manhã desta 
segunda-feira, 7 de setembro, em Cáceres. Página 03 

NOVAS MEDIDAS

 Em decreto, prefeito volta a determinar  
“Toque de Recolher” às 20h em Cáceres  

Toque de recolher e policiamento visa conter aumento dos casos na cidade   

Foto: Divulgação

SETEMBRO AMARELO

Live discute valorização da vida em programação da   
Campanha  Setembro Amarelo do Interact Cáceres  

Live será as 19 horas   

Foto: Divulgação

FLAGRANTE

PM prende 2 suspeitos de tráfico e apreende  
 droga dentro do vaso sanitário em Cáceres  

Objetos e drogas apreendidos na casa   

Foto: PMMT

7 DE SETEMBRO

Com cerimônia restrita C Fron Jauru  
comemorou a Independência do Brasil   

Formatura marcou data alusiva a 7 de setembro   

Foto: Assessoria

TRAGÉDIA

Mãe ao recolher carro 
bate em muro que desaba sobre 

a filha em Mirassol D'Oeste
Página 04

SOLIDARIEDADE

Juba doa moto para 
Live solidária do Rotary 

Club de Mirassol D'Oeste
Página 05

BOLETIM

Casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso 

ultrapassa 100 mil

Página 06
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 omo medida para conter o Ca v a n ç o  d o  n o v o  
c o r o n a v í r u s ,  f o i  

decretado pela Prefeitura de 
Cáceres o toque de recolher das 
20h as 05h. Nesse período que 
iniciou na segunda-feira (7) e 
prossegue até dia 21, não será 
mais permitida a circulação de 
pessoas nas ruas, exceto em casos 
essenciais e para os serviços de 
delivery o horário limite é até as 
23h. 

A decisão foi tomada 
durante reunião do Comitê 
Municipal de Enfrentamento ao 
novo coronavírus e tem como 
base o cenário da doença na 
cidade, que sobrecarregou o 
sistema público hospitalar.  

Ainda como medida de 
prevenção está suspenso o 
consumo no local de bebidas e 
alimentos em bares, restaurantes, 
lanchonetes, conveniências, 
padarias e em qualquer outro tipo 
de estabelecimento que forneça 
alimentos preparados ou bebidas, 
ficando permitido somente os 
serviços de entrega (delivery), 
retirada no estabelecimento nas 
modalidades drive-thru e take-
away. Também está proibido o 
consumo de bebidas alcoólicas 
em espaços públicos, vias 

Paraguai, Praia do Daveron e 
Praia do Julião. 

P a r a  c o n t e r  a s  
aglomerações de pessoas em 
locais públicos, a Polícia Militar 
já iniciou no fim de semana ações 
que visam a orientação e 
dispersão em áreas de lazer da 
cidade, a exemplo Praias do 
Daveron e Julião, cachoeira da 
Piraputanga e Facão, entre outros.  

Seguindo as normas 

públicas e logradouros do 
município. 

O documento ainda 
proíbe o acesso, permanência, 
circulação e práticas esportivas 
coletivas, incluídos os jogos de 
sinuca, em praças, parques, 
jardins, balneários, praias, 
quadras, campos, clubes de 
recreação e espaços destinados a 
eventos coletivos, públicos ou 
privados, inclusive ao cais do Rio 

cuidados com a saúde mental, 
buscando a prevenção e o 
combate ao suicídio. 

De acordo com Thiago 
Yamate, chairman do Interact, a 
Roda de Conversa terá a 
participação  das psicólogas 
Cristina Ferreira e Cristiane 
Yamate, com a proposta de 
orientar  e contribuir para que o 
tema seja encarado com menos 
tabu e mais visibilidade.  

E l e  a p r o v e i t a  a  
reportagem para convidar toda 
c o m u n i d a d e  c a c e r e n s e  
principalmente os jovens para 
participar da Roda de Conversa. 

ove em cada dez mortes Npor suicídio poderiam 
ser evitadas. Os dados 

são da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e reforçam a 
importância da prevenção e o 
papel essencial dos profissionais 
na orientação. Nesse contexto o 
Interact  Club de Cáceres 
Princesinha do Paraguai realiza, 
nesta sexta-feira, 11, às 19h, uma 
live com Roda de Conversa sobre 
os temas “Valorização da Vida” e 
“Prevenção ao suicídio”, com 

transmissão pelo instagram 
@interactcaceres. 

A  a ç ã o  i n t e g r a  a  
Campanha Brasileira Setembro 
Amarelo iniciada em 2015 como 
prevenção ao suicídio. O mês de 
setembro foi escolhido para a 
campanha porque, desde 2003, o 
dia 10 de setembro é o Dia 
Mundial de Prevenção do 
Suicídio. 

O objetivo da atividade 
on-line é conscientizar as pessoas 
a respeito da importância dos 

para evitar o agravamento da 
situação no município, assim o 
prefeito faz um apelo à população 
para que as regras restritivas 
implantadas sejam cumpridas, 
evitando assim a adoção de 
medidas mais austeras. “A 
adoção do toque de recolher é 
uma tentativa de evitar o 
lockdown e foi nesse momento 
uma medida consensual entre 
todos os membros que integram o 
comitê de enfrentamento ao novo 
coronavírus”, finaliza.  

estabelecidas pela Organização 
Mundial de Saúde e Ministério da 
Saúde, é obrigado o uso de 
máscaras, o distanciamento de no 
mínimo 2 metros entre as 
pessoas, a desobediência de 
qualquer uma das medidas estão 
sujeitas a aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei 
Federal 6.437/77 e demais 
legislações pertinentes. 

De acordo com o prefeito 
Francis Maris, o toque de 
recolher foi uma das medidas 

Portaria n° 2.621/GM do 
Ministério da Defesa (MD), de 5 
de agosto de 2020, que orientou 
as Forças Armadas a não 
participarem de quaisquer 
eventos comemorativos que 
possam causar concentrações de 
pessoas.  Na ocasião foi realizado 
o hasteamento do Pavilhão 
Nacional pelo Soldado Ítalo 
Dantas, militar que foi agraciado 
praça mais distinta do Efetivo 
Incorporado no corrente ano, e o 
Tenente Coronel Queiros,  
Subcomandante do Batalhão, 
realizou a leitura de uma síntese 
histórica,  rememorando a 
proclamação da independência 
do Brasil, que na data de hoje se 
comemora 198 anos. 

altando dois anos para o Fbicentenário do Dia da 
Independência do Brasil, 

o  Comando de  Fronte i ra  
J A U R U / 6 6 °  B a t a l h ã o  d e  
I n f a n t a r i a  M o t o r i z a d o  -  
"Batalhão General José Miguel 
Lanza", realizou no Pátio de 
Formatura General Sampaio uma 
formatura restrita aos militares 
alusiva a essa data histórica do 
país. A solenidade aconteceu na 
manhã desta segunda-feira, 7 de 
setembro, em Cáceres-MT. 

A cerimônia seguiu todos 
os protocolos de segurança, no 
contexto da pandemia de 
COVID-19 e ocorreu pelo fato da 
não realização do desfile cívico-
militar de 7 de setembro devido a 

NOVAS MEDIDAS

Em decreto, prefeito volta a determinar 
“Toque de Recolher” às 20h em Cáceres 
Da Redação 

Para conter as aglomerações de pessoas em locais públicos, a Polícia Militar já iniciou no fim de semana ações que visam a orientação e dispersão em áreas de lazer da cidade

Polícia Militar em operação na praia do Daveron   

SETEMBRO AMARELO

Live discute valorização da vida em programação da  
Campanha  Setembro Amarelo do Interact Cáceres 

Da Redação 

Thiago Yamate – Chairman do Interact   

Foto: Reprodução

7 DE SETEMBRO

Com cerimônia restrita C Fron Jauru 
comemorou a Independência do Brasil  
Assessoria 

Formatura marcou comemoração no C Fron Jauru  

Foto: Assessoria

Foto: Divulgação

Cáceres-MT, 09 e 10 de Setembro de 202004

abordando seu comparsa, ele 
dispensou a droga no vaso 
sanitário. Porém os policiais 
conseguiram recuperar a droga 

 oliciais do Grupo de PApoio do 6º Batalhão de 
P o l í c i a  M i l i t a r ,  

prenderam no fim de semana em 
flagrante dois homens por tráfico 
de drogas. A prisão aconteceu na 
noite de sábado, no bairro Santa 
Isabel, em Cáceres. 

D e  a c o r d o  c o m  
informações a equipe do GAp ao 
tentar abordar o primeiro suspeito 
de 27 anos, o mesmo empreendeu 
fuga em direção a uma residência 
no bairro. 

F o i  r e a l i z a d o  o  
acompanhamento tático e ao 
chegar no local, foi dada ordem 
de parada, porém o indivíduo 
desceu da moto e adentrou na 
casa, sendo seguido pelos 
policiais.  

J á  n o  i n t e r i o r  d a  
residência, os policiais se 

depararam com um homem, de 32 
anos, que estava embalando 
droga para comercializar. Ao 
perceber a presença da PM 

que havia sido descartada e 
apresenta-la na delegacia como 
prova do tráfico. 

Na casa abandonada, 
onde supostamente eles haviam 
montado uma “boca de fumo” 
foram apreendidas 42 porções de 
cocaína, uma porção grande de 
ácido bórico, uma balança de 
precisão, um prato de louça, um 

frasco de removedor de tinta 
(usado no preparo de droga), dois 
celulares, diversas sacolinhas 
usada para embalar droga, R$ 
113, em espécie, entre outros. 

Os dois foram conduzidos 
ao plantão da Polícia Judiciária 
Civil no Cisc de Cáceres, 
juntamente com a droga e demais 
mercadorias apreendidas. 

uas pessoas em posse de Dmotocicletas de origem 
ilícita foram presas em 

flagrante em operação conjunta 
da Delegacia Especial de 
Fronteira (Defron) e Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron), 
realizada na madrugada de 
domingo. Três veículos que 
estavam a caminho da Bolívia 
foram apreendidos. 

A ação ocorreu durante 
operação Horus/Vigia para 
combate de roubos e furtos de 
veículos na faixa de fronteira. Os 
p o l i c i a i s  r e a l i z a v a m  

monitoramento na Rodovia MT 
265 quando avistaram três 
motocicletas em atitude suspeita. 

Ao ser dado ordem de 
parada aos veículos, através de 
sinais luminosos e sonoros, os 
suspeitos desobedeceram e 
tentaram foragir  em al ta  
velocidade em direção a Bolívia. 
Durante acompanhamento, o 
primeiro suspeito perdeu o 
controle da motocicleta Honda 
POP 100 (sem placas) e foragiu 
em direção a uma região de mata. 
A segunda abordagem ocorreu 
poucos quilômetros à frente 

sendo realizada a apreensão de 
uma motocicleta Honda Biz em 
posse do suspeito. 

O condutor da terceira 
motocicleta não foi localizado de 
imediato, porém em buscas 
realizadas às margens da Rodovia 
MT 265, os policiais encontraram 
a Honda CG Titan caída em meio 
a mata, onde teria ocorrido uma 
colisão que danificou a cerca de 
uma propriedade. 

Em continuidade as 
buscas, os policiais localizaram 
m a i s  u m  d o s  s u s p e i t o s ,  
caminhando às margens da 
Rodovia BR 174. Questionado 
sobre a sua participação na 
ocorrência, ele confessou que 
conduzia a motocicleta Honda 
Fan e que eles foram contratados 
para levar duas motocicletas do 
município de Curvelândia para a 
Bolívia, onde receberiam R$ 500 
cada pelo serviço. 

Em checagem no sistema 
foi verificado a queixa de roubo 
da Honda Biz, queixa de furto da 
Pop 100 e que o veículo Honda 
CG era utilizado para dar apoio à 
ação. Após verificação, os 
suspeitos e as motocicletas foram 
encaminhados à Defron, onde foi 
lavrado flagrante e tomadas as 
demais providências que o caso 
requer. 

enina de 11 anos Mmorreu após parte do 
muro desabar sobre 

ela. A tragédia aconteceu nesta 
segunda-feira, no bairro Jardim 
São Paulo na cidade de Mirassol 
D 'Oeste .  De acordo com 
informações passadas pela 
Pol ícia  Civi l ,  o  acidente  
aconteceu por volta das 10h 30, 
quando a ví t ima Vanessa 
Manoella Ramos do Nascimento, 
abriu o portão da residência para 
que a mãe recolhesse o veículo na 
garagem. Ao realizar a manobra, 
a mulher perdeu o controle da 
direção e chocou com a lateral do 
portão, vindo com a batida 
derrubar parte do muro, que por 

uma infelicidade caiu em cima da 
menina.  

A criança foi retirada dos 
escombros e socorrida por um 
popular que passava no local na 
hora do acontecido e que a retirou 
dos escombros encaminhando a 
vítima ao hospital para cuidados 
médicos. A mãe entrou em estado 
de choque e precisou de 
atendimento médico. 

Vanessa que apresentava 
um corte profundo na região 
frontal ,  teve traumatismo 
intracraniano, e não resistiu aos 
ferimentos, vindo a óbito.  

O crime é tratado como 
homicídio culposo na direção de 
veículo.  

FLAGRANTE

PM prende 2 suspeitos de tráfico e apreende 
 droga dentro do vaso sanitário em Cáceres 

Um dos suspeitos estava na residência embalando droga para comercializar 

Redação c/ Assessoria 

Materiais apreendidos na residência   

FRONTEIRA

Operação apreende 3 motocicletas 
 que seriam levadas para a Bolívia 
Assessoria 

Motos recuperadas na ação   

Foto: Gefron/Defron

Foto: PMMT

TRAGÉDIA
Mãe ao recolher carro bate em muro que 
desaba sobre a filha em Mirassol D'Oeste 
Redação c/ Assessoria 

Motorista perde controle e bate em muro   

Foto: Reprodução

06
Cáceres-MT, 09 e 10 de Setembro de 2020

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 276 internações em 
UTIs públicas e  284 em 
enfermarias públicas. 

Isto é, a taxa de ocupação 
está em 69% para UTIs adulto e 
em 32% para enfermarias adulto. 

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

terça-feira (08), 100.012 casos 
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 
3.010 óbitos em decorrência do 
coronavírus no Estado. 

Foram notificadas 1.303 
novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. 

Dos  100 .012  ca sos  
confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 15.546 estão em 
isolamento domiciliar e 80.656 
estão recuperados. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
C o v id - 1 9 ,  e s t ão :  C u i ab á  
(20.068), Várzea Grande (7.503), 
Rondonópolis (7.139), Lucas do 
Rio Verde (4.896), Sorriso 
(4.639), Tangará da Serra (4.224), 
Sinop (3.963), Primavera do 
Leste (3.135), Campo Novo do 

Parecis (2.160) e Nova Mutum 
(2.030). 

O documento ainda 
aponta que um total de 82.813 
amostras já foram avaliadas pelo 
Laboratório Central do Estado 
(Lacen-MT) e que, atualmente, 
restam 532 amostras em análise 
laboratorial. 

BOLETIM 

Casos confirmados da Covid-19 em 
 Mato Grosso ultrapassa 100 mil 

Assessoria 

Foram notificadas 1.303 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado

Foto: Ilustrativa
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rasteiro, forte e venceu o goleiro 
João Carlos: 3 a 2 Vitória. Hayner 
mandou  a bola na área cheio de 
efeito e quase surpreende Ronaldo, 
que mandou para escanteio. 

Quase que o time de Mato 
Grosso volta a empatar. Ferrugem 
cobrou falta direto para o gol e 
acertou o travessão de Ronaldo. Aos 
47 minutos, no contra-ataque do 
Vitória, Mateusinho encontrou 
Rodrigo Carioca dentro da área, 
dominou e marcou o quarto, 
coronado a Vitória. 

para os fundos: 2 a 1, Vitória. 
Na etapa complementar O 

Vítória começou o segundo tempo 
recuando. Logo aos 6 minutos 
Hayner colocou a bola na cabeça de 
Maxwell deixando tudo igual: 2 a 2.

Querendo a virada Felipe 
Ferreira passou fácil por Carleto e 
soltou uma bomba da entrada da 
área, para uma boa defesa de 
Ronaldo. 

O Cuiabá não segurou o 
placar por muito tempo. Na cobrança 
de pênalti, Thiago Carleto bateu 

 Nova Mutum Esporte OClube anunciou, mais dois 
reforços para a sequência 

do Campeonato Mato-grossense 
que será retomado em novembro. 
Os atletas chegam para compor o 
ataque do Azulão. 
 O atacante Douglas Vargas 
retorna ao elenco após a parada do 
futebol, e Erick, formado na base 
do Grêmio (RS), é a novidade para 
o Estadual. 

Com oito jogos disputados 
pelo Nova Mutum em 2020, 
Douglas Vargas está de volta para 

continuar a boa campanha que 
colocou o Azulão nas quartas de 
final do Mato-grossense. O 
atacante tem 27 anos, é natural de 
Porto Alegre (RS) e, no ano 
passado, atuou pelo São Borja, na 
Divisão de Acesso do Gauchão. 

Erick é novidade no elenco 
do Azulão e chega como opção 
para o ataque. Estava no Avenida 
(RS) e é formado nas categorias de 
base do Grêmio. Ao sair do tricolor 
gaúcho, teve uma experiência fora 
do país ao atuar pelo Vejle BK, da 
Dinamarca. Aos 23 anos, o jovem 

soma passagens por clubes como 
Boa Esporte (MG), Pelotas (RS), 
Glória (RS), Hercílio Luz (SC) e 
Inter de Lage (SC). 

Durante a semana passada, 
o Nova Mutum Esporte Clube 
anunciou as contratações do 
lateral-esquerdo Gustavo Nogy, 25 
anos ,  e  do meio-campis ta  
Fernandinho, 28. No caso de 
Gustavo, o acerto com o clube para 
a reta final do Estadual representa 
um retorno. Até a pausa em virtude 
da pandemia, o jogador fez nove 
partidas em 2020 pelo Azulão, 
sendo autor de um dos gols na 
vitória por 3 a 0 sobre o 
Luverdense. 

Fernandinho, por sua vez, 
defenderá o Nova Mutum pela 
primeira vez. O atleta acumula 
experiências principalmente no 
futebol gaúcho. Antes da pausa por 
conta da pandemia, defendeu o 
Guarany de Bagé, do Rio Grande 
do Sul. 

Pelo Estadual, o Nova 
Mutum fez boa campanha na 
primeira fase e garantiu vaga para 
o mata-mata, com 13 pontos 
conquistados, somando três 
vitórias, dois empates e quatro 
derrotas. Marcou nove gols e 
sofreu seis. O adversário no mata-
mata será o Sinop Futebol Clube. 

 Cuiabá Esporte Clube teve Ouma invencibilidade de 15 
jogos, que fez o time ser o 

único do futebol brasileiro invicto na 
temporada, mas foi quebrada pelo 
Vitória. O Rubro-Negro mostrou 
quem era o dono da casa e meteu 4 a 
2 em cima do time de Mato Grosso. 
Com o resultado o Dourado caiu para 
a terceira posição da tabela com 14 
pontos e acumula sua primeira 
derrota. 

O  C u i a b á  c o m e ç o u  
organizado ocupando os espaços do 
campo. Na primeira chance Matheus 
Barbosa aproveita cobrança de 
escanteio, subiu e cabeceou. 
Ronaldo faz grande defesa evitando 
o primeiro gol do time de Mato 

Grosso. Na sequência Hayner fez 
cruzamento para Maxwell, que se 
descolou de Bocão, mas cabeceou 
para fora do gol. O Vitória reagiu 
com Gerson Magrão que arriscou de 
fora da área e obrigou João Carlos a 
trabalhar. 

O Cuiabá seguia tentando 
abrir o marcador. Felipe Ferreira faz 
cobrança, mas a defesa do Vitória 
conseguiu defender. O Vitória foi 
para cima. Bocão pela direita, achou 
Gerson Magrão, que bateu colocado, 
mas o goleiro João defendeu 
facilmente. 

Aos 28 minutos, o zagueiro 
Hélder saiu jogando errado, nos pés 
de Guilherme Rend, que encaixou o 
passe para o Léo Ceará. O atacante 

do Vitória só teve o trabalho de 
empurrar para os fundos das redes. 
Esse é o terceiro gol do jogador na 
competição. Logo na sequencia após 
cobrança ensaiada, Jenison recebeu a 
bola dentro da área e finalizou, mas 
em posição de impedimento. 

Aos 35 minutos o Cuiabá 
recuperou a bola no campo de 
ataque. Elvis ficou com ela e faz o 
cruzamento na direção de Jenison, 
mas Wallace apareceu antes para 
tentar cortar e acabou marcando gol 
contra: 1 a 1. Mas o que parecia ser o 
fim do primeiro tempo em empate 
logo mudou de cenário. Thiago 
Carleto cobrou falta e obrigou João 
Carlos a espalmar para o lado.  
Hayner, posicionado só empurrou 

1ª derrota do Cuiabá na competição   

Foto: Assessoria

Com o resultado o Dourado caiu para a terceira posição da tabela com 14 pontos 

1ª DERROTA

Cuiabá perde invencibilidade para 
 o Vitória no Brasileiro da Série B 

David Murba/SN  

REFORÇO

Nova Mutum confirma mais duas contratações 
 para disputa do Campeonato Mato-grossense 

Só Notícias 

Erick e Douglas reforçam Nova Mutum  

 Foto: Divulgação


	Página 1

