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BALANÇO

PRF flagrou 1.533 condutores em diversas infrações
durante Operação Nossa Senhora Aparecida em MT
Foto: Ilustrativa

Durante o feriado prolongado a Polícia Rodoviária Federal
em Mato Grosso, reforçou as fiscalizações e presença nas rodovias
do Estado, nos pontos de maior índice de acidentalidade e
criminalidade. Para manter a segurança viária, o efetivo empregado
durante o fim de semana flagrou 1.533 condutores nas diversas
infrações. Foram registrados 41 acidentes, sendo 10 sem vítimas, 26
com feridos leves e 11 com mortos e feridos graves. Página 05

BOLETIM

Cáceres está entre os municípios com
maior número de casos de Covid-19
Foto: JCC

Balanço aponta 41 acidentes com 6 mortes

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Área Covid Hospital Regional

Vale Solidário é mais uma campanha da
Seeg Fibras em prol das causas sociais

Com 3.232 casos, Cáceres ocupa a nona colocação no Estado
em números de casos confirmados de Covid-19. De acordo com o
último Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT)
divulgado no fim da tarde de ontem (13), Mato Grosso notificou
132.949 casos confirmados da Covid-19, sendo 3.660 óbitos em
decorrência da doença no Estado. Página 03

Foto: Divulgação

Mês de Outubro, o mês das
Crianças e da luta contra o câncer de
mama, nesse contexto a Seeg Fibras,
empresa de responsabilidade social,
lançou a Campanha Vale Solidário, que
substitui o pagamento da taxa de
instalação, por aquisição de um vale
solidário com valor simbólico.

VOLTA AS AULAS

Seduc prorroga data de pesquisa com pais
de alunos sobre retorno das aulas presencias
Foto: Ilustrativa

Para evitar aglomeração a
entrega foi de casa em casa

Página 03

ABUSO SEXUAL

Em Quatro Marcos criança é
estuprada durante churrasco

Volta as aulas será decidida após pesquisa

A prorrogação tem o objetivo de oportunizar a participação
de todos os pais nesse processo de volta às aulas. A pesquisa é
realizada on-line e o link está disponível no site da Seduc. Os dados
da pesquisa vão orientar a Seduc na tomada de decisão quanto ao
eventual retorno das aulas presenciais. Página 06

Foto: Ilustrativa

A Polícia Militar de São José dos Quatros
Marcos foi acionada via 190 pelo médico de
plantão do pronto atendimento do Hospital Dr.
Bruno Alves de Araújo para verificar um ato
ocorrido contra uma criança de 4 anos de idade.

ESPORTES

Sinop encara hoje Juventude que tem atletas
experientes e técnico eleito melhor do Estadual

Menina apresentava
sinais de abuso sexual

Página 04
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Fechado pra Reformas
PANDEMIA
Embora todas as cidades de Mato Grosso
apresentem nível baixo de transmissão para o
novo coronavírus, tenha sido flexibilizados
vários serviços e o números de mortes tenha
caído,
os casos diários de Covid-19
continuam sendo registrados no Estado,
assim é imprescindível que a população não
deixe de usar a máscaras, higienizar as mãos
e manter o distanciamento social. Essa queda
segundo especialistas não significa que
estamos livres da doença, por isso a
população tem que continuar fazendo a lição
de casa. Na ausência da vacina, prevenção é o
melhor remédio. Recado dado.
PROCESSO SELETIVO
A Comarca de Jauru tornou público o
Processo Seletivo para formação de cadastro
de reserva na área da Psicologia. A inscrição
é gratuita e deve ser realizada somente de
forma presencial no Fórum da Comarca,
localizado na cidade de Jauru a Avenida Rui
Barbosa, 850. As inscrições iniciaram ontem
(13) e seguem até dia 27 de outubro. O
processo seletivo terá a validade de dois
anos, podendo ser prorrogado.
BOA PEDIDA
A Associação de Ajuda dos Animais de
Cáceres realiza neste sábado, dia 17 de
outubro um delicioso Yakissoba. A Orisoba
vai preparar quatro versões da especiaria,
você poderá escolher Carne, Frango, misto
ou vegetariano, o valor do convite é R$ 25,00
e serve até duas pessoas. A entrega será a
partir das 18horas na Conveniência do
Alemão. Toda renda será destinada para o
resgate dos animais em situação de abandono
e cuidados para aqueles que ainda não foram
adotados por uma família. Informações pelo
telefone 65 98401-3545.
RECONSTRUINDO SONHO
O Hospital de Câncer realizará nos dias hoje
e amanhã a Jornada de Reconstrução
Mamária. A ação proporcionará a
reconstrução mamária de 10 mulheres préselecionadas pela Instituição após as
consequências do tratamento do câncer, com
objetivo de proporcionar uma melhor
qualidade de vida a essas mulheres. As
cirurgias serão realizadas via Sistema Único
de Saúde (SUS) e a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Cuiabá doará as
próteses mamárias para reconstrução. A
jornada será coordenada pelo Mastologista
Dr. Luis Fernando Barros.
CANDIDATOS ANALFABETOS
Um levantamento realizado pelo portal
Brasil61.com revelou que nas eleições desde
ano foi registrado um número maior de
candidatos que se declararam analfabetos em
relação a 2016. Segundo dados em 2016
foram 6 contra 20 este ano para o cargo de
vereador, já para o executivo não houve
nenhum registro nos dois pleitos. Todas as
regiões do país apresentam candidatos nestas
condições, mas duas regiões concentram o
maior número, sendo o Norte e o Nordeste
com sete pessoas que não sabem ler e nem
escrever concorrendo à uma cadeira de
vereador. O Sudeste vem logo depois com
três candidatos, o Centro Oeste com dois e o
Sul com apenas um candidato declarado
analfabeto. De acordo com o Art. 14,
referente aos Direitos Políticos, apresentado
na Constituição Federal, esses aspirantes a
um cargo público são inelegíveis. Como
forma de agilizar o processo, o TRE exige
comprovante de escolaridade, mas se o
candidato não tiver como apresentar, ele
pode provar que sabe ler e escrever. Desta
forma, caso tenham "capacidade mínima de
escrita e leitura", ficam aptos a disputar a
vaga.

O leitor já deve ter passado em
frente a uma empresa e divisado com aquele
cartaz: Fechado pra Reformas, não sendo
novidades se esta empresa for o Brasil, nas
atuais circunstancias, senão vejamos:
Reformas, reformas e mais reformas, o papo
de governantes há décadas, como forma de
tentar mostrar serviço e no frigir dos ovos,
gema o povo, que a única aprovada e
sancionada a toque de caixa no roskof da
madruga, foi o da previdência, que diziam
iria gerar milhares de empregos e pela
culatra, pandemia na curva, gerou milhões
de desempregos.
No vácuo pela culatra, quebrou
pequenos e médios empregadores, cortando
na carne (muxiba) dos fracos, direitos até
então assegurados. As demais, irmãs
siamesas administrativa e tributária, não
saem do papel, obviamente porque na real,
perturbaria os empresários apaniguados do
poder, devedores caloteiros no setor
tributário e no administrativo, os cabides de
ouro das terceirizadas.
Daí que, pra mexer no vespeiro dos
marajás, melhor se fechar em copas e
empurrar com a barriga. Faltou bererê pra
gastança palaciana e afins, sangra os
pequenos, aumenta-se o preço dos
combustíveis, da cesta básica, depois das
eleições municipais (pra não queimar
candidatos), cria-se mais um imposto, que o
povo paga mesmo, truco! Voltando às tais
reformas, a administrativa deveria começar
pelos cortes nas Cortes. Nas folhas de
pagamento do governo, ministérios,
secretarias, congresso (senado e câmara
federal) e os eteceteras.
Veja o leitor, que em 2019, o
governo federal tinha 607.883 funcionários,

a maioria, (44% com salários acima de R$10
mil e 22%, com vencimentos acima dos R$
15 mil) marajás. Valores 96% acima dos
servidores privados, conforme nota do
Banco Mundial. Só no senado federal, 3.107
funcionários assessoram os 81 senadores,
num custo de R$ 32 milhões/mês; na câmara
federal, cada um dos 513 deputados tem R$
112 mil/mês, para pagar assessores, grana
que ladrão não conta, diria a vovó. Tudo
bem, que veio a pandemia, que alguns já
estão chamando de Sindemia, pelos efeitos
colaterais, o tal auxilio emergencial e mais
grana vazando do saco sem fundo.

Mais uma desculpa pra empurrar
com a barriga as tais reformas, que cortando
pela metade a gastança da Corte, sobraria
bererê pras despesas sem sacrificar ainda
mais a gente. Isso, na administrativa e na
tributária, começando pela execução dos
bilhões de reais que os grandes caloteiros
devem à receita e na sequência, taxar as
grandes fortunas.
Como conselho bom se vende e
eles, os políticos empoderados não querem
os nossos, nem de graça, pelo jeito, as portas
podem continuar fechadas, mas sem
reformas no sentido estrito do termo.

Alíquota previdenciária de 14% aplicada aos militares de MT ainda é ilegal
Desde os proventos de junho de 2020
os servidores públicos militares do Estado de
Mato Grosso vêm sofrendo descontos à título
de Contribuição Previdenciária na ordem de
14% sobre seus subsídios, em substituição a
alíquota de 9,5% que até então foi aplicada até
o mês de maio de 2020.
A aplicação da alíquota reajustada foi
uma decisão da Mato Grosso Previdência em
conjunto com a Secretaria de Gestão do
Estado com fulcro nos termos da LC 202/2004
e alterações realizadas pela LC 654/2020,
onde estipularam a majoração da alíquota para
todos os servidores públicos ativos e inativos
do Estado, no entanto, mesmo sabendo das
condições atípicas aplicadas aos militares,
quando então esses em seu regime de
previdência estão amplamente, legalmente e
seguramente amparados segundo o Decreto
Lei Federal de 667/69 alterado pela lei
13.954/2019 combinadas com a própria Lei
Complementar Estadual 202/2004,
determinam claramente que a alíquota de
contribuição dos PM´s, BM´s Ativos, Inativos
e Pensionistas deve ser de 9,5%.
Sabendo de seu ato ilegal ao majorar
a alíquota previdenciária dos militares, o
Governo do Estado de Mato Grosso, procurou
junto ao STF, alguma decisão que desse
legitimidade a seu ato sem tampouco
preocupar-se com a legalidade que deve

residir em cada ato da administração pública.
Quando então, alegando possível
conflito entre o mandamento legal federal
com o mandamento legal estadual, o Estado
de Mato Grosso, não fosse alvo de sanções
federais, o que foi decidido inicialmente em
sede liminar e depois em julgamento de
mérito recente que o Estado de Mato Grosso
não sofresse sanções por aplicar os 14% de
alíquota previdenciária junto aos militares
mesmo ignorando os preceitos legais federais
já bem sólidos sobre o tema.
Neste intento, quis o Estado de Mato
Grosso revestir de legalidade o seu ato,
quando então somente se mostrou legítimo em
sua forma, sem sanções, ou seja, o STF não
concedeu, revestiu ou julgou qualquer mérito
da legalidade acerca da aplicação da alíquota,
tão somente confirmou que se o Estado
desafiasse dispositivo federal, este não seria
punido. Em nenhum momento há qualquer
menção à legalidade da aplicação da alíquota
de 14% nos subsídios dos militares estaduais a
título de contribuição previdenciária.
Recentemente em última investida do
Estado de Mato Grosso por meio de
reclamação constitucional, pediu ao STF que
suspendesse a eficácia da decisão em sede
liminar publicada pela Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro que deferiu a
suspensão da aplicação da alíquota de 14% e

EXPEDIENTE

que fosse mantida a alíquota de 9,5%
(Decisão a favor de uma das Associações
Militares) , pois que esta última estava
legalmente aplicada, no entanto, o próprio
Ministro da suprema Corte que a Procuradoria
Geral do Estado vinha alegando várias vezes
que este havia em decisão autorizado a
aplicação dos 14% (Alexandre de Moraes),
negou o recurso e a liminar vindicada pelo
Estado, mantendo a alíquota de 9,5%,
fundamentando sua decisão naquilo que já
dissemos alhures: “... a decisão outrora
tomada, vale apenas para isentar o Estado de
possíveis sanções da União, caso cobrasse o
desconto previdenciário de policiais e
bombeiros do Estado em 14%...” e
complementa: “...a reclamação
constitucional, tem escopo bastante
específico, não se presa ao papel de simples
substituto de recursos de natureza ordinária
ou extraordinária...” Pois bem, percebemos
nos últimos dias manchetes jornalísticas
afirmando que o STF autorizou os 14%,
quando na verdade, incorrem no mesmo erro
de interpretação, qual seja, o STF não
autorizou os 14%, ele liberou o Estado de
qualquer sanção caso desafiasse preceitos
federais acerca dos termas previdenciários. A
ilegalidade dos 14% ainda persiste!
***___Moacir Pinto, Advogado militante no
Direito Administrativo
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BOLETIM

Foram notificadas 733 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado

Cáceres está entre os municípios com
maior número de casos da Covid-19
Redação c/ Assessoria
Foto: Divulgação

C

om 3.232 casos, Cáceres
ocupa a nona colocação
no Estado em números de
casos confirmados de Covid-19.
De acordo com o último
Boletim da Secretaria de Estado
de Saúde (SES-MT) divulgado
no fim da tarde de ontem (13),
Mato Grosso notificou 132.949
casos confirmados da Covid-19,
sendo 3.660 óbitos em
decorrência da doença no Estado.
Foram notificadas 733
novas confirmações de casos de
coronavírus no Estado. Dos
132.949 casos confirmados da
Covid-19 em Mato Grosso,
14.900 estão em isolamento
domiciliar e 113.777 estão
recuperados.
Entre casos
confirmados, suspeitos e
descartados para a Covid-19, há
217 internações em UTIs

enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
C o v id - 1 9 es tão :
C u iab á
(26.119), Várzea
Grande
(9.556), Rondonópolis (9.552),
Sinop (5.994), Sorriso (5.966),
Lucas do Rio Verde (5.772),
Tangará da Serra (5.343),
Primavera do Leste (4.537),
Cáceres (3.232) e Campo Novo
do Parecis (2.821).

RECUPERADA

PRF em Cáceres recupera
S10 momentos após roubo
Da Redação

Embora o Estado esteja em queda, novos casos surgem dia a dia

públicas e 216 em enfermarias
públicas. Isto é, a taxa de

ocupação está em 54,25% para
UTIs adulto e em 25% para

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Vale Solidário é mais uma campanha da
Seeg Fibras em prol das causas sociais
Redação c/ Assessoria

M

ês de Outubro, o mês
das Crianças e da luta
contra o câncer de
mama, nesse contexto a Seeg
Fibras, empresa de
responsabilidade social, lançou a
Campanha Vale Solidários, que
substitui o pagamento da taxa de
instalação, por aquisição de um
vale solidário com valor
simbólico.
A ação que teve início no
começo do mês já rendeu bons
frutos, todo o valor arrecada na
primeira quinzena foi convertido
na compra de mais de 1300
brinquedos entregues para
crianças carentes da cidade, por

O documento ainda
aponta que um total de 107.412
amostras já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 218 amostras em análise
laboratorial.
Também apresenta que
em Mato Grosso todos os
município apresentam risco
baixo de transmissão para o novo
coronavírus.

meio de instituições parceiras.
O fechamento dessa
primeira etapa, aconteceu na
semana passada, posteriormente
foi realizada a compra dos
brinquedos onde uma parte foi
adquirida em Cáceres e outra em
Cuiabá, pois estabeleceram um
valor máximo para cada
brinquedo e quantidade, diante
disso tiveram que buscar fora da
cidade para conseguir comprar o
máximo possível, inclusive um
lojista de Cáceres relatou que
vendeu, exclusivamente para a
SEEG, o estoque que tinha
preparado para o DIA DAS
CRIANÇAS.

FAÇA UMA CRIANÇA
F E L I Z e N ATA L F E L I Z
CÁCERES foram parceiras na
entrega dos brinquedos as
crianças carentes do município.
Devido à pandemia a entrega foi
realizada de forma diferente, as
crianças esperaram na frente de
suas casas para receber o seu
brinquedo e guloseimas.
Para Henrique Mathias,
sócio da Seeg Fibras, a empresa
sempre visa proporcionar o
melhor para população
cacerense, buscando conectar as
pessoas e valorizar cada dia mais
a conexão humana.
Henrique destaca que a
campanha Vale Solidário não
para por aí, agora entra numa
segunda fase, onde toda renda
será revertida diretamente para
Cáceres Mama, instituição que
apoia e ajuda mulheres
acometidas pelo câncer de mama,
fornecendo perucas, lenços e
compra de alguns medicamentos
para pacientes carentes.

N

a madrugada de sábado
(10), a Polícia
Rodoviária Federal
(PRF) recuperou uma
caminhonete roubada, em
Cáceres, momentos após a central
de comando e controle comunicar
que o assalto havia acontecido.
O fato foi registrado por
volta das 2h20, quando a central
comunicou às equipes PRF que o
veículo Chevrolet/S10, de cor
branca e placas de Cáceres, havia
sido tomado de assalto, sendo que
após alguns minutos os PRFs
visualizaram o veículo que se
deslocava em direção à Unidade

Operacional, na BR-070.
Na ação foi dado ordem
de parada, porém foi totalmente
ignorada pelo condutor que
empreendeu fuga. Diante do ato
de desobediência, os policiais
iniciaram o acompanhamento
tático. Após aproximadamente
500 metros, o condutor
abandonou veículo, adentrando
na mata às margens da rodovia.
Os policiais realizaram
buscas, na tentativa de localizar o
fugitivo, porém sem êxito.
O veículo recuperado foi
encaminhado para Polícia Civil,
em Cáceres.
Foto: PRF

S10 recuperada no posto da PRF
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MELHORIAS

Os eleitores que se fizeram presente nesta reunião pediram um olhar mais humano e direcionado para
quem é de Cáceres, seja por nascimento ou escolha, principalmente para os músicos da cidade

Nós precisamos de água de qualidade e valorização
da cultura local, pedem eleitores de Eliene Liberato
A
Assessoria

Foto: Assessoria

candidata à prefeitura de
Cáceres, pela coligação de Mãos
Dadas com Você, Eliene
Liberato (PSB) e seu vice dr. Odenilson
(Republicanos), se reuniram com alguns
candidatos a vereador para ouvirem suas
propostas e também de seus eleitores, as
pautas debatidas foram a cultura e o
saneamento básico.
Para Geovaldo, candidato a
vereador pelo PSB, a próxima gestora
tem o dever de prestigiar a cultura
cacerense e implantar melhorias que
valorizem e respeitem o artista local. Ele
finaliza com a seguinte fala “presta
atenção em quem a senhora coloca lá
dentro.”
Os eleitores que se fizeram
presente nesta reunião pediram um olhar
mais humano e direcionado para quem é
de Cáceres, seja por nascimento ou
escolha, principalmente para os músicos
da cidade.
Já para a candidata a vereadora,
Professora Julieta (Cidadania) é
necessário focar em creches e fomentar

Explicou também o quão
errado estão em cobrar taxas abusivas
para os moradores do Residencial

GESTÃO PLENA

Administrar o Hospital São Luiz é um
dos planos do candidato Zé Eduardo
Assessoria

P

Eleitores pediram um olhar especial a cultura cacerense

a geração de renda no município. Maria
Fernanda, moradora do Residencial
Aeroporto, fez questionamentos
importantes “nós não temos dinheiro e
tivemos que pagar mais de R$ 600,00
em água. A nossa água é de baixa

qualidade e suja."
Eliene respondeu a todos e
esclareceu como funciona dentro de
uma prefeitura, afirmou que garantirá a
retomada na cultura em Cáceres, assim
como a valorização dos artistas locais.

PLANEJAMENTO

Paulo e Anelise dizem que trânsito e mobilidade
urbana vão continuar avançando na sua gestão
Assessoria

O

candidato a prefeito Paulo
Donizete (PSDB), que tem
como vice Anelise (DEM),
avaliou que o sistema viário de
Cáceres avançou muito nos últimos
oito anos, mas que ainda há muito a
fazer, afinal um município de 242
anos, com ruas centrais estreitas,
fluxo intenso de veículos, onde
carros, motos, bicicletas, ônibus,
caminhões, disputam espaço entre si
e com pedestres, precisa sempre
progredir neste setor tão importante,
pois mexe diretamente com a vida
das pessoas. “Na nossa gestão, com
ações muito bem planejadas, vamos
realizar mais investimentos no
trânsito e na mobilidade urbana.
Continuar capacitando os servidores
da Coordenadoria de Trânsito é

Aeroporto e de outras regiões e garantiu
melhorias em sua gestão.

fundamental para atingirmos nossas
metas”, ponderou Paulo.
Por ter feito parte da atual
gestão ele informou que a prefeitura
hoje tem pessoal capacitado para
cuidar das questões de mobilidade e
do trânsito nas vias da cidade, mas
sabe que muitas outras ações
priorizando as pessoas devem ser
colocadas em prática. “Vamos tomar
as melhores decisões e enfrentar os
problemas com humanização,
preparar o município para os
desafios”, previu. Paulo Donizete
disse ainda que muito foi feito para
melhoria do trânsito e mobilidade
urbana na gestão de Francis Maris,
como pinturas horizontais e
verticais, instalação de semáforos,
construção de rotatórias, criação do
Foto: Assessoria

Gestão fará investimentos para melhoria no trânsito

cargo de agentes de trânsito,
mudanças em sentidos de ruas
implantando mão única, faixa livre
da direita e tantas outras ações, como
a Lei Complementar Nº 147, que tem
como objetivo entender a estrutura,
diretrizes, planejamento,
implantação, manutenção e
monitoramento de Plano de
Mobilidade Urbana de Cáceres
(PMUC). “Isso contribuirá muito
nas tomadas de decisões”, previu
Paulo.
Já Anelise falou que o Plano
de Governo de Paulo Donizete e dela
traz propostas que vão melhorar
ainda mais este setor. “Vamos zelar
pela manutenção da sinalização de
trânsito, horizontal, vertical, nas
ruas, calçadas, avenidas
organizando um trânsito seguro e
cortes no município; Priorizar a
instalação de rotatórias sinalizadas e
com jardinagem urbanística,
evitando a instalação de mais
semáforos desnecessários e que
causam lentidão no trânsito;
Priorizar programa de educação para
o trânsito; Instalar nas vias públicas
e em pontos estratégicos, câmeras de
monitoramento para maior
segurança dos munícipes; Instalar e
atualizar a sinalização dos pontos
turísticos de Cáceres; Implantar
programa que vise parcerias com a
Polícia Militar, Polícia Civil,
empresas privadas e públicas, tudo
isto está previsto no nosso Plano de
Governo, mas não está terminado,
pode avançar ainda mais com as
demandas e a participação da
população”, finalizou.

or meio da gestão plena, o
candidato pretende gerir os
recursos provenientes do Fundo
Nacional de Saúde para melhorar a
gestão e diminuir o caos que a população
enfrenta.
De acordo com o Boletim
Epidemiológico na cidade, os números
não param de subir. No último,
divulgado dia 8, foram constatados 108
óbitos no município. Porém, o que mais
impressiona é que 102 ocorreram em
uma única instituição: o Hospital São
Luiz, que vem recebendo denúncias de
má gestão há tempos, por parte da
população e também pela equipe de
saúde que lá trabalha.
É fácil encontrar parentes e
amigos de pacientes, do lado de fora da
instituição, reclamando sobre falta de
medicamentos, de insumos. Nos
corredores do hospital, quem trabalha
por lá afirma que as condições de
trabalho são precárias, principalmente
nestes tempos de pandemia. “É preciso
dar um basta nesta situação. O
município dispõe de condições de
administrar o hospital, porque temos
gestão plena”, afirma o candidato a
prefeito pelo PSC, José Eduardo Torres
(Zé Eduardo). Desde dezembro 2018, o
São Luiz é administrado pela Pró-Saúde,
uma associação beneficente de
assistência social e hospitalar. Cerca de
70% das instalações recebem
atendimento do SUS e 30% é destinado à
rede particular e aos convênios
associados.

Com 506 leitos disponíveis,
deveria ser referência para 22
municípios da região oeste além dos 100
quilômetros fronteiriços com a vizinha
Bolívia. Mas, afinal, como funciona a
gestão plena que Zé Eduardo afirma ter
condições de administrar? Segundo o
site Jusbrasil, “de acordo com as normas
do SUS, o município que assume a
gestão plena é competente para gerir e
executar os serviços públicos de saúde,
cabendo-lhes autorizar as internações
hospitalares para seus habitantes”. Isso
significa dizer que toda a verba federal
proveniente do Fundo Nacional de
Saúde pode ser administrada pela
Prefeitura, desde que os atendimentos
sejam feitos e comprovados.
“Quanto mais atendimentos
realizamos, mais verba federal e
estadual vêm até nós”, ressalta Zé
Eduardo. Uma gestão plena, quando
bem administrada, encurta caminhos e
elimina burocracias, além de conferir
mais autonomia para o administrador.
“Nós conseguimos identificar, com mais
agilidade, as necessidades reais e atuais
da população elevando, dessa forma, a
qualidade dos serviços”, comenta Zé
Eduardo, que finaliza: “O São Luiz não
pode continuar assim. Pessoas estão
morrendo lá por falta de cuidados,
segundo os depoimentos que ouvimos.
Precisamos mudar esta
realidade, além, é claro, de valorizar
nossos profissionais de saúde, que vêm
enfrentando uma situação muito difícil
nestes tempos de pandemia”.
Foto: Arquivo

Zé Torres aponta plano para administrar hospital
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BALANÇO

Setenta e um condutores flagrados dirigindo sob influência do álcool

PRF flagrou 1.533 condutores em diversas infrações
durante Operação Nossa Senhora Aparecida em MT
Assessoria

Foto: Ilustrativa

ABUSO SEXUAL

Em Quatro Marcos criança é
estuprada durante churrasco
Quatro Marcos Notícias

A

Seis pessoas, vítimas de acidente, perderam a vida no feriado

D

urante o feriado
prolongado a Polícia
Rodoviária Federal em
Mato Grosso, reforçou as
fiscalizações e presença nas
rodovias do estado, nos pontos de
maior índice de acidentalidade e
criminalidade.
Em 2019 o dia 12 de
outubro foi comemorado em um
sábado, não influenciando com
grande relevância no aumento do
tráfego nas rodovias federais, já
que não tivemos um feriado
prolongado.
Em 2020 para manter a
segurança viária, o efetivo

empregado durante o fim de
semana flagrou 1.533 condutores
nas diversas infrações como:
ultrapassagens indevidas 479 , 55
autos de infração pelo transporte
de crianças sem os cuidados
exigidos por lei, 91 condutores
sem usar cinto de segurança, 71
condutores flagrados dirigindo
sob influência do álcool,
totalizando 2.059 infrações na
soma geral dos diversos artigos
do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB).
Foram registrados 41
acidentes divididos entre 10
acidentes sem vítimas, 26

acidentes com feridos leves e 11
acidentes com mortos ou feridos
graves destes resultaram em 6
pessoas que morreram em
consequência das gravidades da
lesão no local ou a caminho do
socorro.
Mesmo com o trabalho
preventivo de acidentes e sua
gravidade, a PRF atuou contra a
criminalidade que resultou em:
sonegação fiscal; apreensão de
55.9 kg de pasta base de cocaína;
dois veículos recuperados e
pessoas detidas com mandado de
prisão em aberto.

Polícia Militar de São José
dos Quatros Marcos foi
acionada via 190 pelo
médico de plantão do pronto
atendimento do Hospital Dr. Bruno
Alves de Araújo para verificar um
ato ocorrido contra uma criança de 4
anos de idade.
A Polícia deslocou até o
local onde o médico relatou que uma
criança acompanhada de sua mãe e
do namorado foi atendida por ele e
disseram que eles estavam
suspeitando que a criança havia sido
abusada.
A mãe da criança relatou
que na sexta-feira (9), estavam em
um churrasco na casa do pai do seu
namorado e que o suspeito a todo
instante ficava mostrando fotos em
seu celular de seus filhos e seus
netos para criança, que as fotos eram
de uma piscina e a todo momento o
suposto estuprador tratava a criança
bem, mas segundo disse a mãe da
criança todo momento repreendia a
menina para não ficar perto do
estuprador, mas em dado momento o
suspeito disse que iria comprar mais
cerveja em um bar próximo a casa,
cujo tempo de ida e volta não daria
mais que 10 minutos. A mãe disse a
polícia que estava entretida
conversando com as demais pessoas
da casa e quando viu sua filha saindo
com suspeito no carro dele, não se
atentou que a criança poderia correr
algum risco.
Passados cerca de 30
minutos ou mais a mãe conversou

com seu namorado que o suspeito e
sua filha estava demorando e foi
q u es t i o n ad a p o r q u e p o r t er
permitido que a criança fosse com o
suspeito, devido este já ter sido
condenado neste município por
estupro anteriormente.
Após conversarem seu
namorado ligou para o suspeito que
informou já estar chegando,
passados mais alguns minutos
chegou o suspeito com a criança e de
posse de um refrigerante e de um
salgadinho a criança sentou em um
canto da casa e ficou introvertida não
brincando mais.
A mãe relatou que seu
namorado pediu para ela observar e
conversar com a menina. Assim que
foram embora para casa, ela foi
conversar com a criança sobre não
permitir que ninguém tocasse em seu
corpo, e que a filha sempre deveria
contar as coisas para mamãe.
De acordo com a mãe, sua
filha relatou que o suspeito tinha lhe
tocado e passado pomada nas partes
íntimas, diante da situação, ela
contou para o namorado o ocorrido e
este orientou a procurar o pronto
atendimento para ver se a criança
estava machucada.
Após consultar a criança o
médico constatou sinais e vestígios
característicos de violação e diante
das circunstâncias acionou também
o conselho tutelar do município.
O suspeito encontra-se preso, e está à
disposição da justiça para demais
procedimentos.
Foto: Ilustrativa

Acusado está atrás das grades

ATO LIBIDINOSO

Casal é pego praticando sexo dentro de
igreja em São José dos Quatro Marcos
Redação c/ Assessoria

P

oliciais militares da 3ª
Companhia em São José dos
Quatro Marcos prenderam na
madruga de terça-feira (13), um
homem e uma mulher por ato
obsceno.
A ocorrência através do 190
informava que um casal estaria
tendo relações sexuais na igreja
matriz da cidade. Um morador teria
sido ameaçado de morte por ter
advertido a dupla. O coito pode ser
visto por várias pessoas que

passavam pelo local.
Diante do registro, a equipe
foi até a igreja e pegou o casal no
flagra praticando o ato libidinoso.
No mesmo instante foi dada voz de
prisão aos dois.
A sociedade pode contribuir
com as ações da Polícia Militar de
qualquer cidade do Estado, pelo 190
ou, sem precisar se identificar, por
meio do disque-denúncia
0800.65.3939
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A proposta é fundamental para ajudar no enfrentamento dos transtornos

Projeto estabelece diretrizes para tratamento de
problemas psicológicos causado na pandemia
Assessoria

Foto:Maurício Barbant

A

Assembleia Legislativa vai
analisar, nos próximos
dias, o Projeto de Lei
813/20, que estabelece estratégias
para a divulgação, orientação e
tratamento psicológico e
psiquiátrico a pessoa acometida
por sintomas de depressão,
ansiedade e de suicídio, em
decorrência ao isolamento social,
ação realizada para conter a
proliferação da Covid-19.
Conforme o projeto
apresentado pelo presidente da
A L M T, d e p u t a d o E d u a r d o
Botelho (DEM), esse será mais um
importante apoio às pessoas que
desenvolveram problemas
psicológicos durante a pandemia.
Para isso, as unidades de saúde e
escolares da rede pública deverão
prestar o atendimento necessário,
inclusive aos familiares do
paciente, que apresentar
transtornos como estresse póstraumático, depressão, ansiedade,
pânico e comportamento suicida.
A proposição determina
ainda que, além de orientação, será
garantida a assistência em saúde
mental para o tratamento
necessário com a perspectiva
multiprofissional de abordagem e
atendimento; a realização de ciclos
de palestras e campanhas focadas à
qualidade de vida; bem como a
promoção de debates no ambiente
de trabalho sobre ações que
promovam a saúde mental.
“O objetivo é promover

Deputado Eduardo Botelho

uma ação voltada aos cuidados da
saúde mental das pessoas
infectadas ou não pela Covid-19 e
também os membros de suas
famílias, de forma a minimizar o
impacto psicológico causado pela
doença. Por isso, vamos defender a
aprovação deste importante
projeto de grande alcance social”,
afirma Botelho.
O acolhimento, conforme
o projeto, deverá ser feito com base
em estratégias recomendadas para
cuidados psicológicos e psíquicos,
como reconhecer e acolher receios
e medos, quando o paciente
procurar pessoas de confiança para
conversar; apoiar no retorno à
rotina e na reintegração das
atividades aos que perderam entes

queridos em decorrência da saúde
mental; investir e auxiliar na
redução do nível de estresse agudo
provocados pela perda de parentes
à Covid-19 e que apresentem
sintomas e complicações
associadas a conduta suicida,
comprometimento social ou no
trabalho, transtornos
psicossomáticos, luto patológico e
transtornos de adaptação.
O projeto de Botelho prevê
ainda investimentos em estratégias
qualificadas de comunicação que
propiciem à recuperação;
capacitação de equipes para a fase
de recuperação e atenção à saúde
mental dos que trabalham na linha
de frente dos casos mais graves;
consolidar a coordenação

VOLTA AS AULAS

interinstitucional e a participação
comunitária na tomada de
decisões, através de estratégias
sociais e culturais, bem como
mapear e dispor de ações para os
trabalhadores, como: suporte
psicológico presencial ou online
nos Centros de Atenção
Psicossocial e outros dispositivos
da rede onde os usuários já estejam
sendo cuidados e também que
estejam aptos para acolher novas
situações de crise.
Botelho lembra que todos
vivenciam um tempo
absolutamente novo para toda a
sociedade, onde os reflexos da
pandemia da Covid-19, pode
remeter a diversos sentimentos e
transtornos, em que especialistas
chamam de transtornos do estresse
pós-traumático, condição comum
em situações de catástrofes,
guerras, sequestros e pandemias.
De acordo com
pesquisadores, durante epidemias
o número de pessoas que
desenvolvem distúrbios psíquicos
tende a ser maior do que as que são
afetadas pelo processo infeccioso.
Botelho cita no projeto o
artigo publicado pela revista
eletrônica Saúde e Debate e
Revista Ampla, “Efeitos da
pandemia: Covid-19 e depressão”,
que aborda o tema como “fatores

sérios de risco à saúde mental,
principalmente, por conta das
perdas financeiras e do estigma em
relação a outras pessoas”.
Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde
(OMS), os porcentuais médios
esperados desses problemas na
população se dividem em estresse
8,5%; ansiedade 7,9% e depressão
3,9%. Além da preocupação com a
saúde mental de crianças e
adolescentes que preocupam pais e
especialistas, uma vez que, não
houve preparação sobre como lidar
com os efeitos pós-pandemia.
Estudiosos afirmam que sem
condições para oferecer
assistência básica e orientação
psicológica, os casos se tornarão
cada vez mais graves, além de
aumento expressivo no número de
suicídios.
A proposta é fundamental
para ajudar no enfrentamento
desses tipos de transtornos. Para se
ter uma ideia, estudos apontam que
5,8% da população brasileira sofre
com depressão e 32 brasileiros se
suicidam todos os dias.
Outro tipo de doença que
poderá ter consequências em
massa é o das pessoas que sofrem
síndrome do pânico, ou seja, um
número estimado entre 4 e 6
milhões de brasileiros.

PATRULHAMENTO

Fiat Strada que seria levado para Bolívia
foi recuperado pelo Gefron na MT 265
Da Redação

Foto: Gefron

Seduc prorroga data de pesquisa com pais
de alunos sobre retorno das aulas presencias
Assessoria

A

prorrogação tem o
objetivo de oportunizar a
participação de todos os
pais nesse processo de volta às
aulas. A pesquisa é realizada online e o link está disponível no site
da Seduc.
Os Apais que não têm
acesso à internet, podem procurar
a unidade escolar onde o filho está
matriculado e solicitar um espaço
com computador que esteja
disponível para acessar a página da
pesquisa.
O pai pode ainda solicitar o
formulário impresso da pesquisa
para preenche-lo e, após, devolver
à escola. Um técnico da unidade,
que assinará um termo de sigilo e
confidencialidade, fará a inserção
desses dados na página da
pesquisa.
O quAestionário contém
cinco perguntas, como a etapa de
ensino do filho, se concordam com
a retomada das aulas presenciais,
se o filho tem algum tipo de
comorbidade e se convive com
alguém que tenha.
Os dados da pesquisa vão
orientar a Seduc na tomada de
decisão quanto ao eventual retorno
das aulas presenciais. Porém,
conforme o Plano Pedagógico

Estratégico, formulado pela
Seduc, as aulas presenciais na rede
estadual somente retornarão a
partir do momento em que as
autoridades estaduais de saúde
declararem existir condições
sanitárias para tal.
A Seduc emitiu, em
conjunto com a Secretaria de
Estado de Saúde, uma nota técnica
com os protocolos de segurança
com todas as etapas do retorno
presencial, como, por exemplo,
como será o recebimento do
estudante na escola, como será o

fluxo dentro da escola, a
necessidade do distanciamento, o
uso de máscaras e demais
equipamentos de proteção
individual, rotinas de limpeza,
entre outras ações, que são
importantes para garantir a
segurança dos alunos e
profissionais da educação.
O documento foi
encaminhado às unidades
escolares, assessorias pedagógicas
e Centros de Formação e
Atualização dos Profissionais da
Educação (Cefapros). Foto: Tchélo Figueiredo

A pesquisa é realizada on-line no site da Seduc

Carro seria levado para Bolívia

U

m veículo Fiat Strada
branco, foi recuperado
durante a Operação Hórus
Vigia na noite desta segunda-feira
(12), em Porto Esperidião.
Em patrulhamento pela MT265, a guarnição do Gefron e Defron
recebeu informações de um veículo
que estava capotado às margens da
estrada.
Ao fazer checagem,
constou registro de roubo/furto na
cidade de Cuverlândia no dia
anterior.
Após a localização do
veículo e recebendo informações de
que dois indivíduos estariam nas
proximidades pedindo carona, os
policiais saíram em diligências para
averiguar se não seriam os possíveis
condutores da Fia Strada capotada
na MT 265.
Ao chegarem nas

proximidades de um bar que fica as
margens da rodovia, na localidade
conhecida como Tatu, avistaram os
dois suspeitos que tentaram fugir,
mas foram detidos, os dois
apresentavam várias escoriações
pelo corpo e ao serem questionados,
os indivíduos confirmaram serem
eles os ocupantes da Fiat Strada e
ainda informaram que pegaram o
veículo na cidade de São José dos
Quatro Marcos e levariam até a
Bolívia.
O s d o i s f o r a m
encaminhados ao Posto de Saúde de
Porto Esperidião para receber
cuidados médicos e depois
conduzidos a Delegacia de Polícia.
De acordo com o Gefron o
prejuízo ao crime foi avaliado em R$
35.000,00.
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BRASILEIRO SÉRIE D

O Galo do Norte, com 6 pontos, está em 6º e busca se aproximar da zona de classificação

Sinop encara hoje Juventude que tem atletas
experientes e técnico eleito melhor do Estadual
O

Luan Cordeiro

Foto: Guilherme Araújo

Jogo marcado para as 15h no Estádio Gigante do Norte

CAMPEONATO

Sorriso e Ação empatam em jogo da
Segunda Divisão do Mato-grossense

Sinop Futebol Clube
entra em campo nesta
quarta-feira, às 15h, pela
6ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série D e encara a
Sociedade Esportiva Juventude
(MA), atual vice-líder do grupo
A-2 com 7 pontos, no estádio
Gigante do Norte. O adversário
tem grupo de jogadores
experiente, alguns com passagens
internacionais. Já o Galo do
Norte, com 6 pontos, está em 6º e
busca se aproximar da zona de
classificação. No comando, o
time visitante, que chegou na
semifinal do Campeonato
Maranhense deste ano, tem
Carlos Ferro. Conhecido no
futebol regional, foi escolhido em
votação como melhor técnico do
Estadual, quando ainda
comandava o São José, também
semifinalista da competição.
Pegou o time na zona de
rebaixamento e conseguiu
reabilitação, fazendo campanha
histórica. Assumiu o Juventude
há um mês.
Já entre os nomes de peso
dentro de campo, o time
maranhense tem o meia Márcio

Diogo, 35 anos. Fez a categoria
de base no Cruzeiro (MG), e em
outros anos já passou pelo Vila
Nova (MG), Ponte Preta (SP),
Avaí (SC), XV de Piracicaba
(SP), Sampaio Corrêa (MA),
Fortaleza (CE), River do Piauí,
Moto Club (MA), URT (MG),
dentre outros. Fora do Brasil,
defendeu as cores do Suwon
Bluewings, na Coreia do Sul.
No ataque, um dos
destaques é João Luís, o 'Índio
Potiguar', 30 anos. Tem seis gols
na temporada, e tem passagens
pelo Recreativo da Caála, da
Angola, Caucaia (CE), Crato
(CE), Iranduba (AM), Santa
Maria (DF), Guarany de Sobral
(CE), Flamengo do Piauí, São
Cristóvão (RJ), Bangu (RJ),
dentre outros.
Também com experiência
internacional, o clube conta com
Ancelmo de Holanda, 30 anos.
Atuou entre as temporadas de
2014 e 2016 no Boavista, de
Portugal. No Brasil, já defendeu o
Mixto, XV de Piracicaba,
Atlético (AC), Rio Branco (AC),
Bragantino (SP) e
Metropolitano.

Herbert de Souza

S

orriso e Ação empataram,
em partida válida pela
rodada de abertura da

Segunda Divisão do Campeonato
Mato-grossense.
O jogo foi no estádio
Foto: Lucas Torres

Terminou em empate jogo entre Sorriso e Ação

Egídio Preima, em Sorriso, e as
duas equipes não conseguiram
alterar o marcador.
Na próxima rodada, o
Sorriso vai a Várzea Grande
encarar o Santa Cruz, no estádio
Dito Souza. A partida será no
sábado (17). No dia seguinte,
Ação e Atlético-MT também se
enfrentam no Dito Souza.
A rodada final da fase de
grupos está marcada para o dia 25
deste mês, quando se enfrentam
Sorriso e Atlético, no Egídio
Preima, e Ação e Santa Cruz, em
Várzea Grande. As finais da
competição serão nos dias 28 de
outubro e 1º de novembro.
O Atlético-MT e Santa
Cruz de Barra do Bugres, abriram
a Segunda Divisão na tarde de
sábado no estádio Dito Souza.
Melhor para a equipe do Atlético
que estreou com vitória por 1 a 0,
com gol de Deivison Picachu.
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Ser criança...
Ser criança é achar que o mundo é feito
de fantasias.
É comer algodão doce e se lambuzar. É
acreditar num mundo cor de rosa, cheio
de pipocas.
É olhar e não ver o perigo. É sorrir e fazer
sorrir.
Ser criança é chorar sem saber porquê. É
pedir com os olhos. É derramar lágrima
para nos sensibilizar.
Ser criança é isso e muito mais. É nos
ensinar que a vida, apesar de difícil, pode
tornar-se fácil com um simples sorriso.
É nos ensinar que criança só quer
carinho e afeto.
É nos ensinar que, para sermos felizes,
basta apenas olharmos para uma
criança.
Hoje nossas homenagens pelo Dia das
Crianças, nada mais justo do que
dedicar esse mês a elas. Os flashs vão
para:

By Rosane Michels

Melissa e Luiza Vittorazi Campos

Benjamin Barbosa

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro
indicando um dia agradável, com
uma agenda organizada,
especialmente no trabalho. Os
compromissos são cumpridos
com tranquilidade; boas notícias podem chegar.
Mercúrio em Escorpião recebe a tensão de Urano
em Touro indicando dias que você deve prestar
atenção às suas finanças. Não é hora de
aventurar-se.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Touro indicando um
dia de interiorização e
distanciamento social, mesmo
que somente das redes. O dia é
ótimo para começar a planejar um
novo projeto ou para dedicar-se a práticas de
autocuidados. Mercúrio em Escorpião recebe a
tensão de Urano em Touro indicando dias em que
você deve estar atento às suas finanças.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro
indicando um dia de boas
novidades ao seu coração. Você
pode se surpreender com a
chegada de uma pessoa
especial, com um sentido de liberdade e afeto
equilibrados; um romance pode começar.
Mercúrio em Escorpião recebe a tensão de Urano
em seu signo indicando dias de movimento
intenso na vida social e nos relacionamentos.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Touro indicando um
dia de bom movimento na vida
social e aproximação de amigos,
novos e antigos. O dia pode estar
relacionado com um novo e
promissor contato comercial, que pode resultar em
um novo contrato. Mercúrio em seu signo recebe a
tensão de Urano em Touro indicando dias de
impaciência, ansiedade e comunicação intensa.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro
indicando um dia de maior
envolvimento com sua casa e
família. Você pode decidir
começar uma reforma ou
convidar um familiar querido para um dia
gostoso em sua casa. Mercúrio em Escorpião
recebe a tensão de Urano em Touro indicando
dias de acontecimentos imprevistos no trabalho.
Mantenha uma agenda flexível.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro
indicando um dia de boas
novidades no trabalho, que pode
trazer benefícios à sua carreira.
O dia é ótimo para apresentação e lançamento
de projetos, pedidos de promoção e aumento. O
sucesso se aproxima. Mercúrio em Escorpião
recebe a tensão de Urano em Touro indicando
dias de ansiedade e dificuldade em expressar
suas emoções.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Touro indicando um
dia de boa comunicação e
movimento gostoso na vida
social, com aproximação de
novos e antigos amigos. O dia é ótimo para
assinatura de documentos, acordos e
negociações. Mercúrio em Escorpião recebe a
tensão de Urano em Touro indicando dias em que
um romance pode começar inesperadamente.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro
indicando um dia de bons
resultados em projetos que
envolvem publicações e
multimídia. O dia é ótimo para contato com
estrangeiros e planejamento de viagens
internacionais futuras. Mercúrio em Escorpião
recebe a tensão de Urano em Touro indicando
dias de intenso movimento nas redes sociais e
aproximação de pessoas diferentes.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Touro indicando um
dia de boas novidades para suas
finanças. O dia pode envolver
bons resultados em projetos e
investimentos já em andamento.
Dia ótimo para envolver-se em transações
financeiras. Mercúrio em Escorpião recebe a
tensão de Urano em Touro indicando dias em que
você pode sentir dificuldade em unir família e
trabalho.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Touro indicando um
dia de interiorização e maior
envolvimento com suas emoções,
que passam por um momento de
aprofundamento e equilíbrio.
Algo se transforma naturalmente. Mercúrio em
Escorpião recebe a tensão de Urano em Touro
indicando dias intensos, especialmente no
trabalho. Prepare-se para imprevistos.

A Lua entra em seu signo, se une
a Vênus e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro
indicando um dia de abertura do
coração e sensibilidade
aflorada. Uma boa notícia,
relacionada às suas finanças pode chegar. Ou
um romance, que pode começar
inesperadamente e mexer rapidamente com seu
coração. Mercúrio em Escorpião recebe a
tensão de Urano em Touro indicando dias de
comunicação intensa e falta de foco.

A Lua entra em Virgem, se une a
Vênus e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Touro indicando um
dia de movimento agradável nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O dia pode trazer
boas novidades em parcerias e sociedades
comerciais. Mercúrio em Escorpião recebe a
tensão de Urano em Touro indicando dias
bastante benéficos para dedicar-se a atividades
que envolvem sua espiritualidade.

João Guilherme
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