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A quarentena apesar das suas 
fases estressantes serve para que a 
gente reflita sobre o alto preço que 
todos temos a pagar nesse período, e 
quando mencionamos todos, nos vem 
à baila a assertiva, de que uma batata 
podre põe a faca a perder. Sem 
exageros, que a situação atual é de 
estrema gravidade, não custa sempre 
renovar a pergunta: qual o preço de 
u m a  v i d a ?  Q u i ç á  p a r a  o s  
inconsequentes discípulos de Midas, 
nenhum valor, desde que antes de 
morrer, o futuro de-cujos, trabalhe, 
produza, pague impostos e acabem 
como mais um simples dado 
necrológico do IBGE. 

E eles são vários, nos mais 
diversos segmentos, tentáculos do 
poder, com aguilhoadas, tangendo o 
gado dito humano em manadas pelas 
ruas, combatendo a quarentena, que 
se não dá tantos prejuízos, atrapalha 
os lucros, o foco dos mandachuvas 
auto protegidos. Nesse item, eles são 
expertise, respiram cifrões enquanto 
asfixiam os escravos rurais e urbanos, 
empregados e empregadores na 
mesma nau dos insensatos.

Só pra exemplificar, há alguns 
anos, os “coronéis vírus”, na insana 
guisa de lucros, cortaram o direito 
tradicional de publicação de atos 
oficiais e vitalícios na imprensa 
escrita, publicando-os em portal 

coorporativo restrito, com as 
divisões do lucro entre eles. É assim 
que eles agem, e infelizmente, 
incentivados por  cucarachos 
apoiadores pagos a preço de banana. 

Em distintas proporções, é 
assim que os detentores do poder e 
seus comparsas agem. A imprensa 
escrita, sofreu pela exclusão, mas não 
morreu, como poderia ser a intenção 
de alguns. 

Assim como os sensatos, 
participantes e defensores dessa 
quarentena, sobreviverão, para 
divulgar...ossos do ofício...as 
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Entramos em uma fase crítica. 
S e m  u m a  l i d e r a n ç a  c l a r a  e  
aglutinadora. Infelizmente, não 
aprendemos nada com o que aconteceu 
fora de nosso país, e o moral começa 
ser minado diante dos números que 
surgem.  Nossa  percepção da  
gravidade ainda não é real, pois o 
turbilhão de fatos se interliga e cria 
pressões que perturbam a lógica das 
ações necessárias e prioritárias, diante 
disso, precisamos abandonar o viés 
político, as paixões ideológicas, 
porque é  urgente entender que temos 
um caso de vida ou morte, que há 
centenas internados ou à espera, já que 
não existem vagas suficientes nos 
hospitais.

Temos uma população carente, 
sem recursos, sem condições dignas de 
moradia, sem poupança para se 
manter. Estamos frente a um 
a c o n t e c i m e n t o  n o v o  p a r a  a  
humanidade e não sabemos o que é 
melhor, discordamos da dose do que 
devemos fazer, com isso ficamos 
divididos entre saúde e economia, e 

nos preocupamos  com o que 
virá após este pesadelo, sem saber 
como fazer para chegarmos vivos até 
lá. O quadro de catástrofe desta vez 
não é hipotético, mas real e chegará em 
dias.

A  e c o n o m i a  m u n d i a l  
experimentará uma recessão, que 
tirará o pão da mesa de muitos, e isto é 
uma realidade.

O que está em nossas mãos 
neste momento é um enfrentamento 
sereno da doença, por isso precisamos 
fazer o melhor no campo da 
prevenção, além disso, ajudar de 
forma solidária e fraterna aos mais 
necessitados, pois só a solidariedade 
manterá o nosso moral e de nosso 
povo. 

Sem descuidar do futuro, mas 
lembrando que o hoje é mais urgente. 
N e c e s s i t a m o s  e n t e n d e r  q u e  
precisamos pensar diferente, isso é 
necessário, porque ainda vejo muitas 
convicções de lados diferentes se 
digladiarem e creiam, eles poderiam 
andar em paralelo.
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CALENDÁRIO

CONVOCAÇÃO SAÚDE

ISENÇÃO ICMS

COMPRE DO PEQUENO

SAQUE FGTS

Hoje 31 de março de 2020, uma terça-feira; Dia da 
Saúde e Nutrição, Dia da Integração Nacional; 
Santo do Dia: São Guido de Pomposa; Anjo do dia: 
HAHAHIAH, da hierarquia angelical dos 
QUERUBINS. São os guardadores dos registros 
sagrados e ajudam para que o plano divino seja 
cumprido. Dizem que são os guardiões da luz e das 
estrelas. Protegem a humanidade para que todos se 
sintam positivos e prósperos; Fase da Lua: Nova; 
Clima: Possibilidade de chuvas (90%) com 6mm; 
Temperatura, com mínima variando entre 21 e 
25ºC, e a máxima, entre 33 e 37ºC.

EFEITO CORONAVÍRUS
Os impactos da menor circulação de pessoas, 
devido aos efeitos da pandemia COVID-19, já 
começam a ser refletidos no varejo. Levantamento 
junto a mais de 1.000 lojas parceiras do Meu 
Crediário - sistema de análise de crédito e cobrança 
que atende diversos segmentos varejistas - aponta 
que a inadimplência dos clientes aumentou em 25% 
no mês de março (até 23) em comparação ao 
mesmo período de 2019. Segundo o levantamento, 
a tendência é que até o final do mês a inadimplência 
cresça ainda mais, haja visto que inúmeras lojas 
estão proibidas de abrirem as portas pelas 
autoridades públicas em diversos estados do País.

Saiu no Diário Oficial de sexta-feira (27), o edital 
de convocação de 18 candidatos classificados no 
processo seletivo de três hospitais regionais. Foram 
convocados para o Hospital Regional de Alta 
Floresta, um enfermeiro e quatro técnicos em 
enfermagem. Para o Hospital Regional de Sorriso, 
um auxiliar em farmácia, sete enfermeiros e um  
maqueiro.  Já para o Hospital Regional de Cáceres, 
foram convocados um enfermeiro auditor, um 
técnico em radiologia e um enfermeiro. Os 
convocados devem se apresentar até 1° de abril de 
2020, no setor de Recursos Humanos da unidade de 
saúde para a qual foi convocado, das 8h às 11h e das 
13h às 17h, para a entrega dos documentos 
obrigatórios, conforme consta no edital.

O Governo de Mato Grosso isentou a cobrança do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre produtos destinados ao 
combate da propagação do novo coronavírus 
(COVID-19), desde que eles sejam doados a uma 
entidade governamental ou assistencial. A isenção 
alcança operações de importação, interestadual e 
interna, incluindo a aquisição de insumos usados na 
fabricação desses produtos, bem como as 
prestações de serviços de transporte. A medida 
consta no Decreto nº 427, publicado no Diário 
Oficial desta sexta-feira (27), que alterou o 
Regulamento do ICMS. A isenção do ICMS se 
aplica às operações com produtos como, por 
exemplo, álcool gel ou álcool 70%, luvas, máscaras 
de proteção, medicamentos, entre outros. O 
benefício se estende até o dia 30 de junho de 2020, 
podendo ser prorrogado a depender do avanço da 
pandemia do novo coronavírus.

Para reduzir os efeitos econômicos da crise causada 
pela expansão do novo Coronavírus no país, o 
Sebrae lançou o movimento Compre do Pequeno, 
que tem como objetivo fortalecer a economia do 
bairro e estimular o crescimento de pequenos 
negócios na região. Em Mato Grosso, são mais de 
87 mil estabelecimentos que se enquadram como 
micro e pequenas empresas e empregam mais de 
470 mil pessoas. Isso representa 59% do total de 
vagas do mercado estadual. A intenção do Sebrae é 
estimular o engajamento da sociedade, 
conscientizando o consumidor de que o ato de 
comprar do pequeno negócio fortalece o comércio 
local e resulta em ganhos para toda comunidade.

O trabalhador que não fez o saque imediato de até 
R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) tem até hoje (31) para retirar o dinheiro. Na 
quarta-feira (1º), todo o dinheiro não sacado 
retornará à conta original. Desde setembro do ano 
passado, a Caixa Econômica Federal está 
distribuindo dinheiro de contas ativas ou inativas 
do FGTS. Os recursos foram liberados de forma 
escalonada até dezembro, num cronograma 
baseado no mês de nascimento do trabalhador. Ao 
todo, foram distribuídos cerca de R$ 40 bilhões, 
que serviram para estimular a economia no fim do 
ano passado.

voluntarioso, porém sabemos 
que ele tem um capitão eficaz e 
pacificador, sendo assim, é urgente 
que o General delegue ao Capitão o 
comando desta batalha, dessa forma, 
teríamos uma só voz e um só comando, 
e sairíamos mais rápido desta batalha, 
que de todo modo será sangrenta, e 
deixará marcas profundas quer na 
saúde quer na economia, isto é certo e 
ninguém mudará aquilo que está 
traçado.

B o l s o n a r o  d e l e g u e  a o  
Mandetta. Senhores Juízes do STF, 
c o n t i n u e m  e m  i s o l a m e n t o .  
Governadores unam-se em torno da 
causa maior.  
Imprensa, a vocês cabe elevar e 
segurar o moral de nosso povo, por 
isso, foquem nisso.

Senho re s  abandonem a  
política, administrem a crise e cuidem 
desse povo sofrido. 

Acredito na ação do ser 
humano, confio em Deus. 

***Paulo Bellincanta é pecuarista em 

fúnebres notícias decorrentes 
da desobediência a OMS, CNDB, 
O I C  e  d e m a i s  e n t i d a d e s  
c o m p r o m i s s a d a s  p e l a  v i d a .  
Continuamos gel nesse período, ad-
cautelan na sagrada missão de 
informar e só pra finalizar: dentre 
outros aos produtores de flores que 
chiaram com a falta de lucro nas 
vendas, pior seria vê-las em coroas de 
velório, concordam? 

Agora se o gado quer ir pra 
rua, desafiar o perigo e agradar o 
sineiro, lembre-se que o dia está 
contagiante. Mas, se você quer viver, 

Delega, Presidente

Isola,  Amigo!
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VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

 governador Mauro 
Mendes sancionou a Lei O11.100, do deputado Max 

Russi (PSB), que o obriga bares, 
restaurantes e casas noturnas a 
adotar medidas de auxílio à 
mulheres que se sintam em 
situação de risco. A sanção foi 
publicada no Diário Oficial de 
sexta-feira (27).

N a  p r á t i c a ,  f i c a  
o b r i g a t ó r i o  q u e  e s s e s  
estabelecimentos desenvolvam 
formas de comunicação simples e 
discretas, no intuito de diminuir o 
número de vítimas de qualquer 
tipo de violência. A intenção é 
oferecer a mulher, que se sinta 

ameaçada, um ambiente 
seguro para pedir ajuda, evitando 
que ela seja coagida pelo possível 
agressor.
Conforme o deputado, a criação 
desses mecanismos protetivos 
poderão diminuir ou anular 
eventuais atos de agressão. Russi 
avalia ainda que, para isso, os 
custos poderão ser mínimos ou 
até nulos.

"É algo que não terá 
praticamente custo para esses 
estabelecimentos, tendo em vista 
a  v a n t a g e m  d e  s e  c r i a r  
procedimentos de socorro às 
mulheres que estiverem sendo 
ameaçadas. Seriam mecanismos 
de pedido de ajuda, que poderão 
salvar muitas vidas", ponderou.

A nova lei impõe ainda a 
utilização de cartazes fixados nos 
banheiros femininos ou em 
qualquer ambiente desses locais, 
além de estabelecer outras 
medidas que viabilizem a efetiva 
comunicação entre as mulheres e 
o  es tabelec imento .  Outra  
atribuição é a disponibilidade de 

t r e i n a m e n t o s  e  
capacitações aos funcionários, 
para que as equipes saibam como 
agir em um eventual pedido de 
ajuda.

Autor da proposta, o 
deputado Max Russi lembra que o 
abuso contra mulheres tem se 
to rnado  um dos  maiores  
indicadores de violência em 
espaços públicos no país e Mato 
Grosso não está livre das 
estatísticas.

“Mesmo que, muitas 
vezes, a agressão seja praticada 
pelo próprio acompanhante, 
dificilmente alguém interfere na 
briga. Essa é uma forma muito 
eficaz, que tem dado certo em 
outros países e até mesmo em 
alguns estados aqui do Brasil. 
Medidas simples e fáceis de 
serem adotadas", argumentou.

O descumprimento ao 
disposto nessa Lei acarretará ao 
infrator a imposição de multa no 
montante correspondente a 5 
(cinco) Unidades Padrão Fiscal 
do Estado de Mato Grosso - 

 rimeira-dama Virginia 
Mendes lidera ao lado da Ps e c r e t á r i a  d a  S e t a s c ,  

Rosamaria Carvalho, ações de apoio 
aos mais vulneráveis.

A campanha de apoio aos 
mais vulneráveis afetados com 
impacto econômico da pandemia do 
novo coronavírus em Mato Grosso, 
Vem Ser Mais Solidário - MT unido 
contra o coronavírus - ganhou a 
adesão de diversas redes de 
supermercados.

A pa r t i r  da  p róx ima  
segunda-feira (30), 17 unidades 
supermercadistas (Biglar, Comper e 
Atacadão) já contarão com as caixas 
da campanha liderada pela primeira-
dama de Mato Grosso, Virginia 
Mendes, sob execução direta da 
Secretaria de Estado de Assistência 
Social e Cidadania (Setasc).

Na prática, todas as pessoas 
que estiverem em compras poderão 
fazer a contribuição solidária no 
local, entregando alimentos e itens 
de higiene nas caixas que estarão 
devidamente identificadas para 
melhor divulgação da campanha. 

Mesmo estando isolada por 
pertencer ao quadro de risco à 
doença, Virginia Mendes tem 
virtualmente acompanhado de perto 
as articulações e ações de apoio à 
c a m p a n h a ,  b e m  c o m o  s e  
manifestado agradecida a todas as 
doações realizadas até o momento.

“ O  a p o i o  d o s  
s u p e r m e r c a d o s  é  d e  s u m a  
importância para que mais pessoas 
conheçam nossa campanha e possam 
somar esforços. Quero agradecer a 
todos que estão atendendo nosso 
chamado a favor dos que mais 
precisam e que mesmo nesse 
momento de dificuldades, separam 

um pouco para ajudar os 
mais necessitados”, agradeceu 
Virginia Mendes.
Canais de Doação - A campanha 
Vem Ser Mais Solidário - MT unido 
contra o coronavírus tem por 
objetivo atender aqueles que serão 
afetados diretamente pela pandemia 
do coronavírus, especialmente as 
famílias que vivem do trabalho 
informal, do comércio de rua, que 
dependem exclusivamente dos 
benefícios sociais e que estão 
inseridas no Cadastro Único da 
Assistência Social. 

Podem ser doados cestas 
básicas e itens alimentícios, tais 
como arroz, feijão, óleo, macarrão, 
café, açúcar, sal, sardinha, farinha de 
trigo, extrato de tomate, café, além 
de itens de higiene pessoal 
(sabonete) e de limpeza (sabão em 
barra e água sanitária). 

A secretária da Setasc, 
Rosamaria Carvalho, ressalta a 
necessidade de ajudar o próximo, 

principalmente os mais 
vulneráveis. "Estamos passando por 
um momento delicado. 

Qualquer ajuda para quem 
precisa é bem vinda e o pouco doado 
pode ser muito para aquele que não 
têm o que comer". 

O ponto principal de 
arrecadação é a Arena Pantanal, em 
Cuiabá, de segunda à sexta, das 08h 
às 12h e das 13h às 17h. 

Quem preferir poderá doar 
recursos diretamente na conta 
b a n c á r i a  e s p e c i a l ,  a b e r t a  
exclusivamente para isso: Banco do 
Brasil. Agência 3834-2. Conta 
bancária número 1.042.810-0. CNPJ 
03.507.415/0009-00

Como parte da campanha, 
foi autorizado pelo governador 
Mauro Mendes a compra de 50 mil 
cestas básicas, que também serão 
d i s t r i bu ídas  pa ra  t odos  o s  
municípios do Estado, visando 
atender estas famílias mais 
vulneráveis.

PROTEÇÃO DA MULHER

Sancionada a Lei de Max Russi que protege mulheres
ameaçadas em bares, restaurantes e casas noturnas

Legislação determina que esses estabelecimentos desenvolvam formas de comunicação, no intuito de diminuir o número de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência

Assessoria

Deputado Max Russi   

Voluntários montam cestas básicas com alimentos arrecadados  

Foto: Jana Pessôa/Setasc/MT

PONTOS DE DOAÇÃO

Supermercados reforçam campanha “Vem Ser
Mais Solidário - MT Unido contra o Coronavírus”
Assessoria

Foto: Assessoria
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p r ó x i m a s  s e m a n a s ,  
estarão disponíveis mais de 500 
leitos e 110 UTIs exclusivos para 
o combate à doença.

“Em Várzea Grande, nós 
teremos 240 leitos de enfermaria 
e mais 40 UTIs. Já temos UTIs 
p r e p a r a d a s  e m  S i n o p ,  
Rondonópolis, Alta Floresta. 
Estamos trabalhando para 
melhorar a nossa rede de 
atendimento e aguardando a 
Prefeitura de Cuiabá, Várzea 
Grande e dos principais polos 
colocarem à disposição os leitos 
para essa rede estadual de 
atendimento exclusivo do Covid-
19”, relatou.
Ampliação do Metropolitano - 
Ainda na manhã deste sábado, o 
governador vistoriou as obras de 
a m p l i a ç ã o  d o  H o s p i t a l  
Metropoli tano em Várzea 
Grande, ao lado do secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo.

A  c o n s t r u ç ã o  v a i  
possibilitar a acomodação de 200 
novos leitos para casos graves de 
coronavírus e deve ser finalizada 
nas próximas semanas. Somada à 
estrutura já disponível no 
Hospital Metropolitano, ficará 
disponível um total de 260 leitos 
no local. 

Essa força-tarefa de 
r e f o r ç o  p a r a  e n t r e g a r  a  
construção será rápida, pois o 
modelo do projeto prevê a 

 governador Mauro 
Mendes anunciou, na Omanhã deste sábado (28), 

mais 147 leitos exclusivos para o 
tratamento de possíveis casos 
graves de pacientes com o 
coronavírus.

Os leitos estão sendo 
preparados no Hospital Estadual 
Santa Casa, em Cuiabá. Serão 30 
leitos de UTI e 117 leitos de 
enfermaria.

“Uma parte desse hospital 
está sendo totalmente isolada e 
preparada para também se 
transformar em uma área de 
referência para atender ao covid-
19. 

Essa área não terá 

nenhuma conexão com as 
áreas que continuarão a atender 
os outros tipos de enfermidades, 
de doenças, que nós teremos aqui 
no Hospital Estadual Santa 
Casa”, afirmou.

De acordo com Mendes, 
toda a rede hospitalar no estado 
está sendo preparada, em 
articulação com os municípios, 
para atender de forma exclusiva 
as pessoas contaminadas com o 
vírus.

Até o momento, Mato 
Grosso contabiliza 11 casos 
confirmados de coronavírus, 
sendo apenas um hospitalizado 
em leito particular, e nenhum 
internado na rede pública. Nas 

montagem das paredes 
com painel isotérmico, mesmo 
sistema usado na China. 

Um modelo eficiente de 
fácil montagem que otimiza o 

tempo de obra, com valor 
estimado em R$ 2,5 milhões. 

A compra dos materiais 
será realizada diretamente com a 
fábrica, reduzindo assim o custo.

 decreto editado pelo 
poder Executivo que Od e c l a r a  e s t a d o  d e  

calamidade pública em toda a 
administração estadual de Mato 
Grosso foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa em 
sessão nesta última sexta-feira 
(27). O objetivo da medida é 
auxiliar o Estado a reduzir os 
impactos socioeconômicos e 
financeiros causados pelo novo 
coronavírus.

De acordo com o decreto 
424/2020, publicado em edição 
extra do Diário Oficial no dia 25 
de março, o governo isentou a 
cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre produtos 
destinados ao combate da 
propagação do novo coronavírus 
(Covid-19). A isenção é válida 
para itens doados para entidades 
governamentais ou assistenciais 
reconhecida como de utilidade 
pública, e para o transporte das 
doações.

Conforme o governador 
de Mato Grosso, Mauro Mendes, 
o decreto foi formulado com base 
nas informações técnicas do 
Gabinete de Situação, que atua 
p a r a  m o n i t o r a r  e  t r a ç a r  
estratégias  de combate a  
pandemia, e segue o que diversos 
estados têm feito como forma de 
auxiliar os municípios.

A partir do decreto de 
calamidade, será possível que 
cada uma das 141 prefeituras 
possa adotar ações sem muita 
burocracia para atender as ações 
urgentes de combate ao 

coronavírus, de acordo 
com a situação de sua região. A 
situação de calamidade pública 
tem a duração estipulada de 90 
dias, a contar de forma retroativa 
desde o dia 16 de março.
Estado de calamidade pública - 
O  g o v e r n o  f e d e r a l  t e v e  
calamidade pública reconhecida 
no país pelo Congressso Nacional 
no dia 20 de março, o que 
representa a possibilidade de 
alocar recursos para gastos 
emergenciais importantes para 
conter o avanço da doença.

Como prevê o art. 65 da 
Lei Complementar Federal nº 
101, de 04 de maio de 2000, com 
a autorização do Legislativo 
estadual, Mato Grosso passa a 
atender a mesma flexibilização, 
que suspende a contagem de 
prazo para adequar a despesa total 
com pessoal que ultrapassar o 
limite de 40,9% da receita 
corrente líquida, e para diminuir o 
percentual de endividamento do 
estado.

O governo considerou o 
estado de emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional 
(ESPIN),  decretado pelo  
Ministério da Saúde, e a 
declaração de transmissão 
pandêmica, isto é, pelo território 
m u n d i a l  e m  t o d o s  o s  
continentes, e também o caráter 
de transmissão comunitária 
reconhecido pelas autoridades 
de Saúde, que significa que o 
contágio pode acontecer em 
qualquer ambiente, e por 
qualquer pessoa, inclusive de 
pessoas assintomáticas.

CASOS GRAVES

Governador anuncia mais 147 leitos
exclusivos pra pacientes de Covid-19

De acordo com Mendes, toda a rede hospitalar no estado está sendo preparada

Assessoria

Governador Mauro Mendes anuncia 147 leitos na Santa Casa  

MEDIDA

Assembleia Legislativa aprova
decreto de calamidade pública
Assessoria

O objetivo da medida é auxiliar o Estado a reduzir os impactos socioeconômicos e financeiros 

Foto: Divulgação

Foto: Secom
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Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um pe r íodo  de  ma io r  
necessidade de estar entre 

amigos e equipes de trabalho. Sentimentos 
opostos de querer jogar tudo para o alto e 
estabilizar, podem ser vividos.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um período de intensa 

dedicação ao trabalho. Você estará 
determinado a alcançar seus objetivos de 
carreira e extremamente focado e 
concentrado em seus projetos.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um pe r íodo  de  ma io r  

envolvimento em seus projetos de médio 
prazo. Você estará mais voltado para os 
processos mentais que envolvem estudos e 
leituras. E também mais próximo de Deus.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um período de interiorização 

e intensidade. Suas emoções estarão à flor da 
pele, assim como sua sensualidade. Tome 
cuidado com o excesso de energias, que pode 
levar à agressividade.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua  caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
u m  p e r í o d o  d e  m a i o r  

envolvimento com negociações e acordos 
em parcerias, especialmente as comerciais. 
Não se deixe levar pela ansiedade de 
socializar.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de seu signo, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um período de aumento da 

energia vital e melhora da saúde. O 
período pode estar relacionado com uma 
nova atividade, seja física ou no trabalho. 
Cuidado com o aumento da agressividade.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um pe r íodo  de  ma io r  

aprofundamento emocional, que pode ser 
desencadeado por uma paixão inesperada. 
O período pode estar relacionado com um 
projeto criativo.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um período de maior  

envolvimento com sua vida doméstica e 
familiar. Tome cuidados redobrados com a 
energia agressiva; não transforme sua casa 
num palco de guerra.

Marte deixa seu signo e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um período de movimento 

intenso nas finanças. É possível que você 
tenha alguns gastos inesperados, portanto, é 
hora de economizar. O dinheiro entra com 
mais facilidade.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se unindo 
a Saturno e recebe um tenso 
aspecto de Urano, marcando 
um período de interiorização e 

necessidade de distanciar-se de tudo e de 
todos. Cuide de sua saúde, pois sua energia 
vital estará mais baixa e seu campo de 
energias fragilizado.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
a s p e c t o  d e  U r a n o ,  

marcando um período de maior 
envolvimento com sua rotina de 
trabalho, que pode torna-se mais intensa, 
mesmo estando em casa. Cuide com 
carinho de sua saúde. Não abuse.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário, se une a 
Saturno e recebe um tenso 
a s p e c t o  d e  U r a n o ,  

marcando um período intenso, de muito 
movimento,  especialmente nos 
processos mentais. Estudos e leituras 
são beneficiados. Tome cuidado com a 
agressividade nas palavras.

HORÓSCOPO********** **********

Vivas ao rotariano Lucio Lindote que 
celebra hoje mais um ano de vida e 
recebe o carinho mais que especial da 
esposa Helen (foto),  do filho Enzo e rol 
de amigos. Que a paz, a saúde e a 
felicidade sejam constantes nesse novo 
ano de vida. Feliz Aniversário!!!

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

By Rosane Michels

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

Em tempo parabenizamos Paulo Donizete da Costa pela 
passagem de mais um aniversário. Que esse novo ciclo de vida 
seja pleno saúde e prosperidades.

Muitos anos de vida a Júlio Cezar Pouzo 
Costaldi  que festejou data natalícia ao 
lado dos amigos e familiares. Que Deus 
lhe conceda um ano de realizações e 
conquistas. Feliz Aniversário!

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

Um dia repleto de paz e harmonia a 
socialite  Adriana Maciel Mendes que 
todos os dias acompanha o nosso 
matutino, juntamente com a eficiente 
equipe da Da Roça.
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equipe policial .  Em 
checagem no sistema, foi 
constatado que o veículo 
conduzido por ele era produto de 
roubo, ocorrido na cidade de 
Diamantino, ocasião em que uma 
família foi feita refém e teve 
todos os bens da casa subtraídos. 
Outro veículo também roubado 
da família, um Lifan X60, foi 
recuperado em Cáceres.

Em continuidade as 
diligências, os policiais se 

parada, acelerando o 
carro contra  os  pol ic ia is  
percorrendo aproximadamente 
um quilômetro sentido posto da 
PRF. 

Desta forma, os policiais 
acionaram a equipe policial mais 
a frente, porém ao ver a presença 
da viatura o suspeito tentou jogar 
o carro para cima dos policiais.

Durante a tentativa de 
fuga, o motorista saiu da pista, 
subiu no meio fio e jogou o carro 

o i s  h o m e n s  q u e  
t r a n s p o r t a v a m  u m  Dveículo roubado com 

destino a Bolívia foram presos em 
flagrante durante mais um 
trabalho da operação integrada 
Hórus Vigia deflagrada pela 
Delegacia Especial de Fronteira 
(Defron-PJC), Grupo Especial de 
F r o n t e i r a  ( G e f r o n - S e s p ) ,  
Agência Regional de Inteligência 
da Polícia Militar do 6º Comando 
Regional (ARI PM 6º CR), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e Secretaria de Operações 
Integradas do Ministério da 
Justiça (Seopi/MJSP).

As ações têm como foco a 
r e a l i z a ç ã o  d e  b a r r e i r a s  
intensificando as abordagens e 
fiscalização de documentação de 
veículos e condutores. 

Durante os trabalhos, os 
policiais depararam com um 
veículo Volkswagen Gol que 
seguia outro veículo do mesmo 
modelo e marca, e que se 
a p r o x i m o u  d o  p o s t o  d e  
fiscalização, sentido distrito 
Caramujo, zona rural de Cáceres.

Ao ser abordado, o 
motorista ignorou a ordem de 

c i d a d e  d e  P o r t o  
Esperidião, onde o veículo seria 
deixado e  poster iormente 
encaminhado para Bolívia.

Diante da situação, os 
d o i s  s u s p e i t o s  f o r a m  
encaminhados para a Delegacia 
Especial de Fronteira, onde foram 
interrogados e autuados em 
flagrante pelos crimes de 
receptação e resistência.

deslocaram até o distrito 
de Caramujo conseguindo 
prender o motorista do outro 
veículo Volkswagen Gol que 
estava atuando na função de 
batedor/olheiro, informando 
através de telefone celular, sobre 
a presença de policiais na 
rodovia. Questionado, o suspeito 
confessou que receberia R$ 400 
para monitorar a estrada até a 

a noite de domingo (29), 
o jovem Bruno Vieira NSantos Brito de 17 anos, 

foi baleado na cabeça. 
A vítima foi encontrada 

agonizando em uma obra no 

que por volta das 21h 30, 
po l ic ia i s  mi l i ta res  foram 
acionados pela equipe médica do 
hospital. Segundo relatos o 
menor, deu entrada na unidade 
com um tiro na cabeça, mesmo 
sendo empregado os primeiros 
socorros, a vítima não resistiu.

De acordo com a polícia, 
no local onde o menor foi 
encontrado havia bitucas de 
cigarro, um isqueiro, um boné, 
uma bicicleta e manchas de 
sangue.  

Aos policiais o pai da 
vítima relatou que seu filho 
estava de desavença com um 
jovem de nome Fagner e que ele 
poderia ser um dos suspeitos do 
crime.

O  c a s o  s e g u e  s o b  
investigação da Polícia Civil, 
que estará trabalhando em 
diversas frentes, para desvendar 
mais esse crime.

Centro de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. O menor foi socorrido, 
mas não resistiu ao ferimento, 
vindo a óbito no hospital da 
cidade.

Informações apontam, 

A vítima que viajava 
sozinho morreu, após colidir 
lateralmente contra o veículo de 
carga. O carreteiro não se feriu.

A Guarnição do Corpo de 
Bombeiros Militar esteve no 
local para desencarcerarem a 
vítima que estava presa nas 
ferragens. 

A Politec, a Polícia 
Judiciária Civil e a Polícia 
Rodoviária Federal que já 
estavam no local, cuidaram de 
t o d o s  o s  p r o c e d i m e n t o s  
necessários de isolamento e 
perícia técnica.

m homem identificado 
como Flávio Eduardo UReis de Carvalho morreu 

na noite deste domingo (29), em 
um acidente de trânsito no km 
498 da BR-174, próximo a 
Comodoro. O incidente envolveu 
um carro e uma carreta.

D e  a c o r d o  c o m  
informações, a vítima estava 
trafegando em um carro modelo 
Ford KA branco, e seguia sentido 
ao município de Comodoro 
quando um condutor de uma 
carreta bitrem perdeu o controle 
da direção.

AÇÃO INTEGRADA

 Dois homens são presos na fronteira
levando veículo roubado para Bolívia

As ações têm como foco a realização de barreiras intensificando as abordagens e fiscalização de documentação de veículos e condutores

Assessoria PJC

Suspeitos foram encaminhados para delegacia   

NÃO RESISTIU

Jovem baleado na cabeça
vai a óbito em Vila Bela

Da Redação

Menor foi socorrido, mas não resistiu   

Foto: Ilustrativa

Foto: Ilustrativa

TRÂNSITO

Colisão entre carro e carreta
 faz vítima fatal na BR-174

TVCO

Acidente ceifou vida de Flavio Eduardo  

Foto: Reprodução
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todos e todas”, finaliza 
Jefferson.
C a n c e l a m e n t o s  -  A m a i o r  
competição estudantil do Brasil, os 
Jogos Escolares da Juventude, reúne 
jovens de 12 a 14 anos e de 15 a 17 
anos, de instituições de ensino 
públicas e privadas de todo o país. As 
etapas regionais canceladas pelo 
COB classificam as modalidades 
coletivas de basquete, futsal, 
handebol e vôlei para a fase final 
brasileira. 

Neste ano, Cuiabá era 
candidata à sede da Regional Verde, 
que envolve os sete estados da região 
Norte, Mato Grosso e Distrito 
Federal, e estava prevista para ocorrer 
de 2 a 6 de setembro. Uma comitiva 
do COB visitou a cidade na primeira 
quinzena de março, realizando 
inspeção nos locais de competição e 
reuniões com a equipe da Secel, além 
do setor hoteleiro.
Com cerca de 430 mil pessoas 
infectadas e mais de 19 mil mortes 
pelo mundo, a pandemia da COVID-
19 causou o adiamento dos Jogos 
Olímpicos pela primeira vez na 
história.  O Ministério da Saúde 
contabiliza, até a tarde de quarta-
feira (25.03), 2.433 casos oficiais de 
infecção e 57 mortes pelo novo 
coronavírus no país. Até o momento, 
há 326 casos suspeitos e nove 
confirmados em Mato Grosso.

em que as restrições de aulas, 
treinos e competições não durem 
muito mais tempo, inclusive porque 
os municípios também precisam ter 
tempo para realizar as fases 
municipais”, explica.

A segunda possibilidade é de 
cancelamento das etapas regionais, 
mantendo apenas as fases estaduais, 
poss ive lmente  d iv id idas  por  
modalidades esportivas. E, na 
hipótese de o COB cancelar também a 
fase nacional prevista para novembro, 
a equipe da Secel avalia suspender 
toda a competição escolar em Mato 
Grosso.

De acordo com o COB, a 
confirmação da fase nacional dos 
Jogos Escolares da Juventude 
acontecerá até o final de junho, 
considerando sempre a segurança dos 
jovens e as determinações das 
autoridades competentes. 

“Nessa terceira hipótese, 
pensamos em realizar apenas o 
estadual de seleções estudantis 
municipais para que Mato Grosso 
possa contar com pelo menos uma 
grande competição escolar neste ano. 
O  cená r io  é  de  ince r t ezas ,  
p r e c i s a r e m o s  a n a l i s a r  o s  
acontecimentos, mas será com a ajuda 
dos municípios e da comunidade 
escolar que poderemos construir 
decisões que sejam o melhor para 

 treinador do Luverdense 
Esporte Clube Toninho OPesso disse, em entrevista, 

ao Só Notícias, que será necessário 
ocorrer a realização de no mínimo 
uma mini pré-temporada antes do 
retorno do Campeonato Mato-
grossense. 

“Tem que ser de pelo menos 

15 dias para você retornar ao ritmo 
completo que estava antes da 
suspensão, que ainda é uma 
incógnita se retorna ou não”, 
destacou.

De acordo com o técnico, 
somente com esse tempo mínimo é 
possível fazer um jogo oficial. “Se 
continuarmos mais uma semana, 

parados, o atleta perde 
totalmente o condicionamento, 
então temos que fazer totalmente a 
planilha de treinamentos”, ressaltou.

“Para você fazer o ciclo 
completo e voltar a atividade normal 
do atleta, de força e ritmo aeróbio, 
não é fácil. Tem que unir isso com a 
parte técnica e tática também, e o 
atleta perde demais, e precisamos 
desse prazo para recuperar”, 
emendou. 

Conforme Só Notícias já 
informou, para Toninho Pesso, o 
certame deve ser retomado e 
concluído normalmente assim que 
possível. 

O Alviverde se classificou 
para a próxima etapa na última 
rodada, depois de quase ser 
rebaixado, e encarará o Cuiabá. 
Apesar do anseio em retomar a 
competição, o treinador reconhece 
que a situação depende outras 
questões, como o posicionamento 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF).

 or causa do agravamento da 
pandemia causada pelo novo Pcoronav í rus ,  o  Comi tê  

Olímpico do Brasil (COB) anunciou o 
cancelamento das etapas regionais 
dos Jogos Escolares da Juventude 
2020, previstas para setembro. Essa é 
a fase em que os Estados, divididos 
em três regiões brasileiras, disputam 
as vagas para a etapa final brasileira 
das modalidades coletivas. Para 
classif icar  as  equipes mato-
g rossenses  nas  compe t i ções  
nacionais, a Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer (Secel) já 
havia definido o calendário dos Jogos 
Escolares em Mato Grosso, para este 
ano. 

Além do cancelamento das 
regionais organizadas pelo COB, o 
aumento de pessoas infectadas pelo 
coronavírus no país e a necessidade 
de que as escolas permaneçam 
fechadas, fazem com que a realização 
das etapas regionais e estaduais mato-
g r o s s e n s e s  t a m b é m  s e j a m  
reavaliadas.

“O cenário pode mudar a 
todo tempo, tudo é muito incerto 
ainda, não sabemos quando voltarão 
as aulas, e depois quando serão 

autorizados os treinos dos 
a t l e t a s .  P o r  c o n t a  d i s s o  e  
principalmente com a antecedência 
que precisamos trabalhar no serviço 
público, temos que pensar em 
algumas possibilidades”, informa o 
secretário adjunto de Esporte e Lazer 
da Secel, Jefferson Carvalho Neves. 
Alternativas - A Secretaria elenca 
três alternativas a respeito da 
realização da competição escolar no 
Estado. Uma delas é manter o 

calendário que foi atualizado 
recentemente por causa da pandemia 
e que previa o início dos Jogos no fim 
de maio.

Esse caminho considera uma 
conjuntura mais positiva, em que os 
riscos de contaminação estejam 
reduzidos e, com isso, as medidas de 
isolamento sejam afrouxadas. 

“Para manter o calendário 
atual, com todos os nossos regionais e 
estaduais, consideramos um cenário 

JOGOS ESCOLARES

Comitê Olímpico do Brasil cancela fase
regional, Secel reavalia calendário em MT

COB cancela etapa regional dos Jogos Escolares. Para as competições nacionais, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer já havia definido o calendário da competição em MT

Equipe mato-grossense de futsal em disputa no ano de 2019  

Foto: COB

FUTEBOL

Pesso defende mini pré-temporada
antes do retorno do Mato-grossense
Só Notícias

Toninho Pesso, treinador do Luverdense Esporte Clube  

Foto: Assessoria
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migos, familiares e autoridades 
políticas despediram-se, na Atarde de ontem, do médico e 

professor da Universidade do Estado 
de Mato Grosso José Roberto Alvares. 
Natural de Penápolis (SP) o médico 
neurocirurgião, após quase quatro 
décadas dedicando-se a salvar vidas 
em Cáceres, sucumbiu a um câncer que 
o acometeu ultimamente e foi a óbito 
por volta das 23 horas de domingo no 
Hospital Regional de Cáceres, aos 69 
anos, sendo velado na Loja Maçônica 6 
de Outubro e sepultado no Cemitério 
São João Batista, deixando viúva a 
também medica Dra. Olga Alvares e os 
filhos Carolina, Thiago, Félix, Lucas, 
Fernanda e Beatriz.

Reconhecido no Estado pela 
contribuição e profissionalismo, Zé 
Roberto, como era popularmente 
conhecido, radicado desde 1981 em 
Cáceres, teve brilhante atuação 
político-social no município, como 
vereador (1989/1992), sendo relator da 
Lei Orgânica Municipal e secretário de 
Saúde no governo Aloísio de Barros.

Sem sombras de dúvida, a 
medicina perde um dos profissionais 
mais extraordinários e competentes na 
área da neurocirurgia não só da região 
Oeste, mas do Estado, com muito 
serviço prestados na cidade, o legado 
deixado por você será eternizado não 
só em nossos corações, mas em cada 
profissional que você ajudou a formar 
na Unemat. 

Apesar da tristeza que nos 

dedicação, que o Senhor de 
Misericórdia te receba, que Ele de o 
conforto a família, sentiremos 
saudades, gratidão eterna. Vá em paz”.

Em outra postagem: “Hoje 
dizemos adeus a uma pessoa 
maravilhosa que encheu nossas vidas 
de magia e alegria. Sua marca jamais 
será apagada, passe o tempo que 
passar, e a saudade para sempre fará 
parte da nossa vida. 

Esta é uma despedida triste, 
mas é também um momento para 
recordarmos com amor uma pessoa 
muito especial um grande profissional, 

comove, agradecemos pelos 
momentos compartilhados e por todo 
ensinamento deixado a quem teve o 
prazer de conviver com você.

Nas redes sociais inúmeras 
manifestações de condolências a 
família bem como reconhecimento 
pelo trabalho sério com que ele sempre 
pautou em sua vida profissional.

Uma mãe  de  pac ien te  
escreveu: “Grande Médico! Amigo! A 
você dr. José Roberto, que ria quando 
te chamava assim, e dizia só Zé, era 
respeito era gratidão, se hoje tenho 
meu filho comigo devo a Deus e a sua 

os cuidados básicos para 
reduzir o risco geral de contrair ou 
transmitir infecções respiratórias 
agudas, incluindo o novo coronavírus. 
Entre as medidas estão: Lavar as mãos 
frequentemente com água e sabão por 
pelo menos 20 segundos. Se não 
houver água e sabão, usar um 
desinfetante para as mãos à base de 
álcool; Evitar tocar nos olhos, nariz e 
boca com as mãos não lavadas; Evitar 
contato próximo com pessoas doentes.

Ficar em casa quando estiver 
doente; Cobrir boca e nariz ao tossir ou 
espirrar com um lenço de papel e jogar 
no lixo; Limpar e desinfetar objetos e 
superfícies tocados com frequência.

Profissionais de saúde devem 
utilizar medidas de precaução padrão, 
de contato e de gotículas (máscara 
cirúrgica, luvas, avental não estéril e 
óculos de proteção).

 Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT) notificou, até a Atarde desta segunda-feira (30), 

18 casos confirmados de coronavírus 
em Mato Grosso. Um aumento de 6 
casos, desde a divulgação da Nota 
Informativa da última sexta-feira (27)

Os casos confirmados da 
Covid-19 são em Cuiabá (12), 
Rondonópolis (3), Nova Monte Verde 
(1) e Várzea Grande (2). 

Os pacientes são devidamente 
acompanhados pelas equipes de 
Vigilância Epidemiológica do Estado e 
dos municípios.

Dos 18 casos confirmados de 
Covid-19 em Mato Grosso, 4 estão 
hospitalizados, sendo todos em leitos 
privados; dois estão em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTIs) e dois em 

enfermaria. A média de idade 
dos casos confirmados em Mato 
Grosso é de 40 anos e até o momento 
nenhum óbito foi registrado no Estado.

De acordo com a Nota 
informativa, dos casos suspeitos, 18 
estão internados em UTI e 46 estão em 
enfermaria, sendo monitorados, 
aguardando o resultado do exame.

Ainda em nota, a Secretaria de 
Saúde, destacou que no período de 20 a 
27 de março, o Lacen-MT analisou 242 
amostras, para SARSCoV-2; foram 
registrados 236 testes com resultado 
negativo através da metodologia de 
RT-PCR. A nível Brasil, já foram 
confirmados 4.579 casos, com 159 
óbitos, perfazendo uma letalidade de 
3,5%.

O Ministério da Saúde orienta 

grande amigo "José Roberto 
Alvares e descanse em paz”!

um conselheiro maravilhoso 
que já não está entre nós. Vá com Deus 

em vários cômodos da casa, 
ficando com os suspeitos somente a 
comunicante, que a todo instante era 
ameaçada e queriam que ela mostrasse 
onde estava o cofre, celulares, chaves 
dos veículos, também perguntaram 
onde estava o outro homem da casa, no 
caso marido dela.

Alguns minutos, os suspeitos 
escutaram barulho de um veículo e 
ordenaram que ela saísse na porta para 
receber como se nada tivesse 
acontecendo, assim ao chegarem o 
homem de 46 anos e sua filha de 17 
anos, foram também rendidos, com a 
arma apontada pra cabeça de uma das 
vítimas eles disseram que queriam o 
pai deles, e que sabiam bem quem 
eram, e as idades de cada um, 
afirmando que vieram do Rio de 
Janeiro, somente para fazer isso.

Todos foram colocados dentro 
da residência e os bandidos após 
comerem o que tinha na geladeira, 
saíram e levaram mala, perfumes, TVs, 
celulares, DVD, aparelho da sky, 
Xbos, forno elétrico, sanduicheira, 
grill, aparelho de som, filmadora, 
bebidas, mochila, espingarda de 
pressão, R$ 200 em espécie, chave da 
residência, moto Titan, camionete S 
10, roubas e outros.

Consta no BO que os 
suspeitos permaneceram até por volta 
das 23h na residência, botando o terror 
por 4 horas.

andidos armados, invadiram 
uma residência, localizada na Bcomunidade Tarumã, na zona 

Rural de Cáceres. 
A vítima M.J.G., de 43 anos, 

ao registrar o Boletim de Ocorrência, 
narrou o drama vivido por ele e 
familiares. De acordo com a vítima, 
por volta das 19h 40, estava em sua 
residência em companhia dos 
familiares fazendo rapadura, quando 
foram surpreendidos por 4 indivíduos 
que adentraram na casa pela parte dos 
fundos. 

S e g u n d o  o  r e l a t o ,  o s  
meliantes já chegaram botando o 
terror, mandando que colocassem as 
mãos na cabeça e ficassem de joelhos 
ameaçando a todo tempo com a arma 
apontada para eles dizendo que se não 
obedecessem a coisa ia ficar feia.

Apontando a arma para a 
cabeça de uma das vítimas, um jovem 
de 22 anos, foram colocados na área ao 
lado, onde já estava a comunicante. 

Segundo a comunicante, os 
bandidos queriam arma e ouro, e a 
mesma dizia não ter. Nisso uma 
senhora saiu correndo e logo também 
foi detida pelos bandidos, a sobrinha 
de 23 anos ao ver a tia correndo, saiu do 
quarto para averiguar o que estava 
acontecendo e deu de cara com os 
bandidos e toda família já dominada 
por eles.

As vítimas foram trancadas 
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Cáceres se despede com tristeza
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Bandidos armados fazem terror na zona rural 

 Foto: Ilustrativa

CÁCERES

Família vive momentos
de terror em zona rural
Da Redação

Sem sombras de dúvida, a medicina perde um dos profissionais mais extraordinários e competentes na área da neurocirurgia não só da região Oeste, mas do Estado
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O ultimo adeus foi na Loja 
Maçônica 6 de Outubro  

Familiares,  amigos e autoridades 
políticas despediram-se, na tarde de 
ontem, do médico neurocirurgião José 
Roberto Alvares, que após quase quatro 
décadas dedicando-se a salvar vidas em 
Cáceres, faleceu vítima de um câncer 
pulmonar no final da noite de domingo no 
Hospital Regional de Cáceres. 
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Bandidos armados, invadiram uma residência, localizada na 
comunidade Tarumã, na zona Rural de Cáceres.  De acordo com relato da 
comunicante, estava em sua residência em companhia dos familiares 
quando foram surpreendidos por 4 indivíduos que adentraram na casa pela 
parte dos fundos e por mais de quatro horas tocaram o terror. Página 03

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde 
desta segunda-feira (30), 18 casos confirmados de coronavírus em Mato 
Grosso. Um aumento de 6 casos, desde a divulgação da Nota Informativa 
da última sexta-feira (27). Os casos confirmados da Covid-19 são em 
Cuiabá (12), Rondonópolis (3), Nova Monte Verde (1) e Várzea Grande 
(2).   Página 03  

O governador Mauro Mendes anunciou, na manhã deste sábado 
(28), mais 147 leitos exclusivos para o tratamento de possíveis casos 
graves de pacientes com o coronavírus. Os leitos estão sendo preparados 
no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá. Serão 30 leitos de UTI e 117 
leitos de enfermaria. Página 05

Sobe para 18 casos confirmados
de Coronavírus em Mato Grosso

ATUALIZAÇÃO

Aumento foi de 6 casos no Estado   

Foto: Divulgação
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ÚLTIMO ADEUS

Cáceres se despede com tristeza
do médico José Roberto Alvares

Foto: Arquivo 

Dois homens que transportavam 
um veículo roubado com destino a Bolívia 
foram presos em flagrante durante mais 
um trabalho da operação integrada Hórus 
Vigia. As ações têm como foco a 
realização de barreiras intensificando as 
a b o r d a g e n s  e  f i s c a l i z a ç ã o  d e  
documentação de veículos e condutores. 

AÇÃO INTEGRADA

Dois homens são presos na fronteira
levando veículo roubado para Bolívia

Forças de segurança 
intensificam fiscalização  

CÁCERES

Vítimas ficaram presas em cômodos da casa  

Família vive momentos
de terror em zona rural

Foto: Ilustrativa

CASOS GRAVES

Governador anuncia mais 147 leitos
exclusivos pra pacientes de Covid-19

Mauro Mendes novos leitos para os casos graves  

Foto: Secom
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